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Lembaga Pendidikan lslam yang bermanhaj Ahlusunnah wal lamaah setingkat sLTA

sudah tersebar di berbagai daerah, namun yang menjadi kendala adalah kelanjutan

dari pendidikan tersebut ke jenjang setingkat perguruan tinggi, karena perguruan

tinggi yang ada belum mampu menampung aspirasi lulusan pondok pesantren

Ahlusunnah wal Jamaah.

Latar belakang tersebut mendorong sebagian besar mahasiswa yang sedang

menempuh studi di Universitas lslam Madinah terutama yang di program 52 dan 53

untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi lslam yang bermanhaj Ahlusunnah wal

lamaah. Dan Alhamdulillah, Rencana ini didukung pula oleh para masyayikh

Madinah di antaranya Syaikh DR. Shalih As Suhaimi, Syaikh Prof DR Abdur Razzaq Al

Badr, SVaikh DR. lbrahim Ar Ruhaili, Syaikh DR sulaiman Ar Ruhail, Syekh DR Ali At

Tuwaijirl dan para masyayikh lainnya.

Program F ur tt t w.J il' ;'t,'t t

Program yang ditawarkan adalah :

1. Program l'dad Lughawi (Persiapan Bahasa)

Program ini bertujuan mempersiapkan calon mahasiswa yang berkeinginan untuk

mengikuti program s1 Dirasat lslamiyeh namun belum memiliki kemampuan

bahasa arab vang cukup.Lama program ini adalah 1 tahun Setelah lulus dari

program ini, calon mahasiswa dapat langsung meneruskan ke program 51

Dirasat lslamiyah.

2 P'og'am 5l Dirasat lslamiyah

Program ini adalah program kuliah s-1 selama 4 tahun dengan menggunakan

kurikulum Universitas lslam Madinah.

Staf [:isrnU;rjilr'
Dosen Pengajar

:: Dr Ali Musri, MA.
:r Nur Kholis, Lc.

r Nur lhsan Silviantoro, Lc.

:: Suhuf Subhan

:: Jefri Halim, MA.

:: Dr Muhammad Arifin Badri*
:: Dn Fakhrurazi Kurdifan

Calon Dosen Pengajar

[Yong sedailg nrenenrpuh lenJang 53]

:: Aspri Rahmat, MA
:: Muhammad Nur lkhsan, MA

:: Syafiq Basalamah, MA.

{Y.rng sedang nrenempuh jenjang 52l

:: Abdullah Roy, Lc.

:: Abdullah zaen, Lc.

:: Firanda Andirja, Lc.

:: Anas Burhanuddin, Lc

:: Abdullah Taslim, Lc.

:: Muhammad Yasir, Lc

:: Musyaffa, Lc.
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Kurikulum dan sebaran mata kuliah sekolah Tinggi Dirasat lslamiyah lmam Asy-syafi'i

merujuk kepada kurikulum yang dipakai di Universitas lslam Madinah dengan

beberapa penyesuaian.

Mata kuliah:
Al-Qur'an Al-Karim, llmu Tafsir, Tafsit llmu Hadits, Hadits, Aqidah, Firaq, Adyan, Sirah

Nabawiyah, Tarikh lslam, Tarikh Tasyri', Ushul Dakwah, Hadhir Alam lslami, Tarbiyah,

Fiqih, Ushul Fiqih, Qawa'id Fiqhiyah, Qadha', Siyasah Syar'iyah, Nahwu, Sharaf, dll.

Adapun kurikulum Program I'dad Lughawi adalah modifikasi antara kurikulum Ma'had

Ta'lim Lughah di Universitas lslam Madinah dan kurikulum l'dad Lughawi LIPIA

Kegiatan [Jt:i;{J;)f
Kegiatan difokuskan pada penguasaan ilmu agama dengan kuliah 30 tatap

muka/pekan, tahfizh al-Quran, hafalan matan, ujian tengah dan akhir semester, dan

tugas akhir

Fa s i I itas W t,t t't r.l t tlik t-t 
T t

Gedung Kuliah, Perpustakaan, Masjid, Asrama Mahasiswa, Ruang Makan, Sarana

olahraga.

Biaya l4ulirrii

Uang Pangkal RP.500.000,-

sPP Rp.150.000,-/bulan

Uang makan dan asrama Rp.200.000,-/bulan

Ku a I if i ka si 1,."; tr't r t t "t"f, r ;, t I r t,, r ) r :,t,t ; :

Program I dad Lughawi

Memiliki akhlak yang baik, bisa membaca al-Quran, bisa menulis Arab, memiliki ljazah

yang setara SMA atau Madrasah AliYah dan mendapat rekomendasi (tazkiyah) tertulis

dari 2 orang tokoh agama setempat atau ustadz ponpes yang dikenal. Lulus tes tulis

dan lisan.

Program S:L

Memiliki kemampuan bahasa arab aktif dan pasif, memiliki akhlak Yang baik, memiliki

ljazah yang setara SMA atau Aliyah dan mendapat rekomendasi (tazkiyah) tertulis dari

2 orang tokoh agama setempat atau ustidz yang dikenal, lulus tes tulis dan lisan

Kualifikasi L t ilt.:tt;i ,r t

Program l'dad Lughawi

Memiliki kemampuan bahasa arab aktif dan pasif, menguasai dasar-dasar Nahwu dan

Sharaf, siap mengikuti perkuliahan program S1 dengan bahasa Arab.

Program S1

Menguasai kaidah-kaidah beristinbath dari dalilrdalil syar'i, menguasai kaidah-kaidah

dakwah, siap berdakwah di tengah masyarakat, siap menjadi pengajar ponpes dan

sekolah-sekolah lslam, dan memiliki keterampilan menulis karYa ilmiah.

Pen daf ta ra n -ffi ,rti nV t.:, t -

Wunq\.tmtwrrttrl r dan Daftar Ulang
ffirui

23 Juni - 17 Juli 2008 21 Juli - 14 Agustus 2008PENDAFTARAN

sELEKsl TERTULIS 19 Juli 2008

WAWANCARA 20Juli 2008
PENGUMUMAN

DAFTAR ULANG

22 Juli2OOS

15 Agustus 2008
16 Agustus 2008
17 Agustus 2008

26 luli - 2 Agustus 2008 18 - 24 Agustus 2008*

S3 Aqidah, Univ lslam Madinah

51 Hadits, Uniu lslam Madinah
51 Hadits, Univ lslam Madinah

Lipia lakarta
s1 syariah, Univ lslam Madinah,

S2 Univ. Kebangsaan Mala!,sia

53 Fiqih, Uniu lslam Madinah
53 Fiqih, Univ lslam Madinah

Aqidah, Uniu lslam Madinah
Aqidah, Uniu Islam Madinah
Dakwah, Univ lslam Madinah

Aqidah, Univ lslam Madinah
Aqidah, Univ. lslam Madinah
Aqidah, Uniu lslam Madinah
Fiqih, Univ. lslam Madinah
Hadits, Uniu lslam Madinah
Fiqih, Univ lslam Madinah
Ushul Fiqih, Univ. lslam Madinah

I Mulai masuk kuliah: i mahattswa baru:26 aguttus 2OO8 # mahasbwa lama:30ABU*us 2008

Tempat F wntt;:tru rt ttl,ur.. F ur t t"n.tltr
1. Kampus STDI lmam Asy-Syafi'i : Jln MH Thamrin Gang Kepodang No.5.lember

(Dari Solo/Surabaya Terminal Bis Tawang Alun lember Naik Line G turun di

terminal Pakem (dari terminal jalan sekitar 300 m.) ATAU dari Tawang Alun naik

ojek/taxi turun di Jln. MH Thamrin Gang Kepodang No 5

2. Ma'had lmam Bukhari Solo

lln. Solo - Purwadadi Km. 8 selokaton Gondangrejo solo.

3. Ma'had.lamilurrahman As-salafy, Sawo Wirokerten Bantul Yogyakarta

4. Webiste www.muslim.onid

Tem pat YJ u r wlwtn|:r itl t' tln F a rrn u I i r- r I a rt fi 'e I nk rii
Kampus STDI lmam Asy-syafi'i

Jalan MH Thamrin Gang Kepodang No.5 Jember

Persyaratan WttrttJil'tr Lrtr' ur r

1. Persetujuan dari orang tua/wali untuk bersedia tinggal di asrama selama masa

studi (bagi yang tinggal di asrama)

2. Mengisi formulir pendaftaran

3. Menyerahkan fotokopi Akte Kelahiran (2 Lembar)

4. Menyerahkan pas foto terbaru 3x4 (4 lembar) & 2x3 (2 lembar)

5. Menyerahkan fotokopi ijazah {SMA atau yang sederajat) plus transkrip nilai (2 lbr)

6. Menyerahkan rekomendasi (tazkiYah) dari 2 orang tokoh agama setempat atau

ustadz yang dikenal.
7. Membayar uang pendaftaran Rp.100.000,- (untuk yang membayar lewat rekening

harap menyertakan bukti transfer)

8. Mengikuti tes seleksi

Materi huht\.t;i

Tes Lisan Wawancara, Bacaan & Hafalan

Al Quran, Wawasan Keislaman,

Baca Tulis Arab.
Tes Tertulis Bahasa Arab

Berkas l)itl\nir \.Jl.iari r.tr

Kelengkapan Berkas Daftar Ulang (Setelah dinyatakan LULUS)

1. Surat keterangan kesehatan dari dokter setempat atau PUSKESMA5

2. Foto kopi surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKcK) 2 lembar

3. Membayar SPP bulan September dan Oktober

4. Membayar Uang pangkal (untuk l'dad LuBhawi) dan membayar angsuran uang

pangkal bagi mahasiswa s1

5. Membayar uang makan bulan September (bagi mahasiswa yang tinggal di asrama)

Pembayaran ut t't W t,rt'ifu

Rekening BNI cabang Senayan atas nama Boris Tanesia, no rek. 0004227698

Pusat ll'rf rirll'l;r,r;l
Kampus STD lmam Asy Syafi' lember: Jln MH Thamrin Gang Kepodang No.5 Jember

Wawancara Bahasa Arab, Hafalan

Al Quran, Pengetahuan Agama,.

Wawasan Keislaman, Baca Kitab

Aqidah, Fiqh, Hadits, Tafsir, Nahwu

(dengon Bohoso Arab)

Rp.1.s00.000,-
{bisa dianssur 2 kali pada tahun

Rp.150.000,-/bulan
Rp.200.000,-/bulan Website: www.muslim.onid I Hp.08L5 918 5729
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Kesempurnaan syariat Islam adalah sebuah
kenikmatan agung yang di anugerahkan Alloh
Ta'ala kepada kita kaum muslimin, hal ini mem-
buat orang Yahudi yang sebenarnya sangat benci
kepada Islam harus merasa sangat kagum, se-

hingga mereka berangan-angan kalau seandainya
ayat itu turun kepada mereka, niscaya hari turun-
nya akan di jadikan hari raya.

Kekagumansemacam ini tidaklah aneh, karena
dengan sempurnanya syariat Islam berarti kaum
muslimin tidak butuh lagi kepada syariat apapun
untuk maslahat agama dan dunia mereka, serta
syariai ini akan tetap berlaku sampai akhir zaman
tanpa ada yang perlu ditambahkan lagi, maka su-
dah merupakan keharusan dan kelaziman kalau
kaum muslimin mensyukurinya.

Namun apakah konsekwensi dari kesyuku-
ran tersebut? Apakah cukup dengan diucapkan
dengan lisan saja bahwa kita bersyukur, ataukah
malah menjadikan ayat ini sebagai wiridan se-

bagai tanda syukur? Tidak dan sekali lagi tidak.
Tanda syukur yang paling penting adalah

mengamalkan konsekwensi dari ayat mulia ini.
Yaitu dengan tidak membuat perkara baru dalam
agarr.a, karena itu berarti menuduh bahwa Rosu-
lulloh tidak menyampaikan semua syariat, juga
berarti tuduhan bahwa akal kita lebih baik dari-
pada ajaran Rosululloh. Perhatikanlah apa yang
dikatakan oleh Imam Malik:
Barang siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam
yang dia anggap sebagai kebaikan, maka be-
rarti dia menyangka bahwa Muhammad telah
mengkhianati risalah, karena Alloh berfirman:

i.ltJr a;Jl \ r.:.r.Jl

nnkan bagi knlian ngama kalian...) maka apa yang
pada hari itu bukan merupakan bagian dari
agama maka hari ini pun bukan merupakan ba-
gian dari agama."

Dan apa yang saat Rosululloh dan Imam Ma-
lik bukan merupakan bagian dari agama, maka
pada hari kita sekarang pun dan sampai akhir za-
man nanti tidak akan pernah merupakan bagian
dari agama.

Islam telah sempurna, tidak ada istilah bid'ah
hasanah, semua bid'ah adalah sesat, karena semua
jalan kebaikan yang mengantarkan ke surga telah
diajarkan oleh Rosululloh, sebagaimana semua
jalan kejelekan yang menjerumuskan ke jurang
neraka telah diperingatkan oleh beliau.

Oleh karena itu tugas kita hanyalah ittiba'
(mengikuti) bukan ibtida' (membuat perkara
baru/bid'ah)

Abdulloh bin Umar pernah berkata: "Semua
bid'ah sesat meskipun dipandang bagus oleh
banyak orang."

Dan ingatlah bahwa perbuatan bid'ah lebih
disenangi oleh iblis ketimbang maksiat, sebagai-
mana yang dikatakan oleh Imam Sufyan ats-Tsau-
ri. Karena pelaku kemaksiatan merasa kalau dia
berdosa maka sangat besar kemungkinan untuk
bertaubat kepada Allotu namun pelaku bid'ah
merasa banyak melakukan perbuatan yang ber-
pahala, maka dari mana dia akan bertaubat?
Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua.
Amin

1 Ldlsi lO Tahuo ke(uiuh / iumada ULrl 429 lMtr;.lutri '081[.dlsi l0 Tahuo keruiuh / lumada ULil429 lMe;.luni 'oul
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Para pembaca yang dimuliakan AllohTs'ala.

Semangat sebagian orang tua untuk membawa anak
kecil ikut sholat jama'ah di masjid patut disyukuri, namun
terkadang hal itu kalau tidak dikendalikan akan bisa meru-
gikan dan mengganggu jama'ah lainnya, misalkan dengan
gaduh dan ributnya anak di masjid saat sholat jamaah ber-
langsung. Atas dasar inilah maka permasalahan ini kami
angkat dalam rubrik fiqih.

Di rubrik Aqidah, kami mengajak para pembaca seka-
lian untuk mengenal lebih dekat aqidah Imam asy-Syaf i,
yang rata-rata penduduk muslim Indonesia mengikuti be-
liau'&'' dalam hukum-hukum fiqih. Kali ini kami hanya
bisa menyampaikan aqidah beliau tentang keberadaan
Islam sebagai satu-satullya agama yang benar, sedangkan
agarna lainnya adalah sesat dan kafir. Hal ini untuk sedikit
menanggapi seruan sesat kaum liberal yang ingin rnenya-
makan antar agama.

Sedangkan pada Tazkiyatus Nafs, kami angkat menge-
nai adab-adab bagi seseorang yang melihat sesuatu di alan-r

tidurnya alias mimpi, apa yang harus dilakttkan saat mim-
pi baik maupun mimpi buruk, serta apa saja hukum dan
hikmah bagi seseorang yang bermimpi.

Dan pada rubrik Hadits kami utarakan tentang fawaid
hadits yang menceritakan canda Rosululloh dengan anak
kecil Abu lJmair, dengan harapan faedah berharga hadits
ini bisa membungkam orang-orang yang selama ini menci-
bir ahli hadits dengan anggapan bahwa mereka meriwayat-
kan hadits yang tidak ada manfaatnya.

Dan masih banyak rubrik-rubrik lainnya yang layak di
simak sebagai sebuah ilmu yang bermanfaat insya AIIoh.

Semoga Alloh melimpahkan rohmat dan berkah Nya ke-

pada kita semua. Amin.

Al, I,'URQON
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A ssat am u' ataikum.Ada kesalah-
an dalam menukil ayat pada ru-
brik Hadits hlm. 14 edisi 9 tahun
ketujuh. Arsyadakumulloh. Syu-
kron.

Abu Nafis-Bogor

Ana pemOaca setia majalah AL

FURQ0N. Pada edisi sekarang, ana
mendapati kekeliruan pada hala-
man 5 pada teks Arab "Waqoni"
yang betul adalah "Waqini" dan
pada halaman 10 yang bunyinya
"melaksanakan perintah dan la-
rangan Alloh ffi". Syukron

Abu Umamah

AWun, pada rubrik Tafsir edisi
79 hlm. 7 ada kalimal "min" diar-
tikan "dan", apa itu tidak salah tu-
lis? Jazakallohu khoiron.

Abu Rumaisho

Red: Wa'alaikumussalam waroh-
matulloh. wajazakumulloh atas ko-
reksi dan nasehatnya, itu semua
adalah murni kesalahan dan ketele-
doran kami dalam proses editing,
semua yang antum katakan benar,
dan sekaligus itu sebagai ralat.

Monon At FURQ0N mengoreksi
kitab "Tanbihul Ghofilin" karya
Abu Laits as-Samarqondi , kalau
yang terjemahan penerbit Bina
llmu Penerjemah Salim Bahreisy.
Syukron

08xx87x3641

Red: Buku tersebut sudah dibahas
pada edisi 4 tahun kelima pada
rubrik Kitab. Silakan melihatnya
kembali.

Assalamu'ataikum. Ana mau
usul, tolong dibahas di edisi ter-
baru nanti, hadits Nabi ffi y"ng

"lroll illl-t
artinya: "Para Nabi dan Rosul
hidup di dalam kubur mereka
dan melakukan sholat." Tolong
Jelaskan maksudnya. dan apa-
kah benar kotoran hewan seperti
kambing, sapi, kerbau, unta dll ti-
dak najis. Syukron

Abu Hafshoh-So/o

Red: Wa'alaikumussalam waroh-
matulloh. Jazakumulloh atas usul-
annya. Adapun kotoran binatang
tersebut, maka yang rojih para
ulama berpendapat tidak najis.
Syaikut lslam lbnu Taimiyyah 'i':a
pernah -ditanya mengenai masalah
ini, beliau mengatakan bahwa itu
tidak najis dan ini adalah madzhab
mayoritas ulama salaf bahkan di
katakan bahwa tidak ada seorang
pun yang menajiskannya. Lihat Maj-
mu'Fatawa 21/61 3.

Assatamu'ataikum. Ana mau
usul bagaimana kalau daftar isi
majalah At I'URQ0N tidak ditulis ha-
nya nama rubriknya saja, tetapi
juga ditulis lengkap judul

Adi W-Surabaya

Wa' a I a i k u m u s sa I a m w a roh m atu I I o h.

Judul rubriknya sudah kami can-
tumkan di cover depan, meskipun
begitu usul antum kami perhatikan.

Assalamu'alaikum. Afwan ana
pelanggan majalah Al FURQON min-
ta informasi kajian di daerah saya
Pandeglang-Banten.

081806963631

Red: Wa'alaikumussalam waroh-
matulloh. Bagi ikhwan yang menge-
tahui harap menghubungi nomor di
afas.

A ssatamu'ataikum, saya sangat
antusias dengan At FURQ0N karena
isinya sangat bermutu, menyen-
tuh ke tema-tema prinsipil yang

diungkapkan dengan cara sing-
kat, padat ilmiah dan menjaga au-
rotnya dengan tidak menyediakan
halaman-halamannya untuk di-
muat dengan berita-berita atau
gambar-gambar yang menodai
aqidah, ini majalah terbaik yang
ana dapat saat ini, tapi saya ada
usul bagaimana kalau penampilan
halaman depannya lebih cerah,
terutama pada samping kiri dan
bawah yang menunjukkan kan-
dungan isi di dalamnya. Mohon
maaf bila kurang berkenan

M Yusuf Ismai-Kutablang

Wa' al a i ku m u ssal a m. M ud ah-m ud a h-
an Alloh'M menetapkan kita diatas
kebenaran dan memantapkan lang-
kah kita untuk terus berdakwah me-
nyebarkan Sunnah Rosulutloh ffi.
Adapun usulan antum kami perha-
ti kan. Waffaqoku mulloh.

A ssatamu'alaikum. Kami "Maje-
lis Taklim lmam Nawawi" meng-
harapkan kepada saudara kami
kaum muslimin khususnya paru
pembaca majalah AL IURQON untuk
berpartisipasi dalam mengem-
bangkan perpustakaan lslam yang
ada pada kami, dengan mengirim-
kan bantuan buku-buku ulama
Ahlus Sunnah Wal Jamaah, baik
berbahasa Arab maupun berba-
hasa lndonesia. Bantuan bisa
dikirim ke: Bpk. YASIR Jln. Wahi-
din. Sudirohusodo no. 06 Kedung
Waru-Tulungagung-JATIM Kode
Pos 66224

Untuk konfirmasi lebih lanjut Hub.

Abu Zahroh 08574623813

lGprdr prrt poilbffryrng , ,

, dflnmffitann buku*buku
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- i Assolamu'alaikumwarohmotullohiwaborokatuh

ALLOH? ,;;J' ;;;;;; ;;'i."ya, apakah benar'wari Aroh'
I itu lebih utama dari para Nabi dan Rosul, den_gan dalil
, bahwa Khidhir lebih utama dari ftabi Musa;r&r?
r 081931o3485o

L.

r

KEUTAMAAN WALI i soAL:

JAWAB:

Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh

Keyakinan yang disebutkan di atas termasuk keyakinan
yang bertentangan dengan aqidah lslam. Aqidah lslam
yang benar adalah para Nabi dan Rosul lebih 'utama

,dari pada hamba Alloh ffi yang sholih, demikian juga

aqidah yang benar adalah Nabi Musa.y*.1 lebih utama
dan lebih mulia daripada Khidhir,y'{:1, hal ini dikuat-
kan dengan beberapa hal, di antaranya:

r. Musa -y&r adalah seorang Nabi dan Rosul utusan
Alloh, bahkan termasuk ulul azmi dari para Rosul, hal

ini disepakati oleh semua ulama. Sedangkan Khidhir,
maka masih diperselisihkan keberadaannya sebagai
Nabi ataukah bukan, kemudian telah disepakati oleh
ulama bahwa Khidhir bukan termasuk Rosul.

z. Nabi Musa-y^I:l memiliki banyak mukjizatyang tidak
dimiliki oleh Khidhir, di antara yang terbesar adalah
Alloh 0[S menurunkannya kitab Taurot kepada Nabi

Musa, cukuplah keutamaan Musa atas Khidhir dari
firman-Nya:

ev(:'F 6):4( ;i OLi;;-i6FGfi:,

AKI'VITAS Kf T'KA
JUNUB

JAWAB:

Wa' a I a i ku m u s sa I a m wa r oh m atu I I o h wa b a rokatu h.
. Rosul-Nya, di antara larangan itu adalah:

Seorang yang dalam keadaan junub disyaria'atkan un- r. Sholat, sebagaimana sabda Rosululloh ffi:
tuk mandijanabah, karena dia harus melakukan ibadah

wajib (seperti sholat)yang disyaratkan di dalamnya suci ' p -Aijtb J?j 1r{ari hadafc Loril d:n hp<:r Anehil: <pcpnrand venn qp- )i

soAu
i

Assalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh. 
I

Bolehkah makan saat kita sedang junub atau apa I

yang tidak boleh kita lakukan saat kita sedang ju- j

nub sedang kita belum mandiwajib, 
',o9s274065629

L
ii
il

;l
dang junub belum mandi, maka tidak ada perkara yang

dilarang kecuali apa yang dilarang oleh Alloh {$i? Oan

{ @ {,.9i C,{s (t-Jr;u iJ';K;
Alloh $# berfirmon: "Hai Musa, sesungguhnya Aku

memilih (melebihkan) kamu dan manusia yang lain
(di masamu) untuk membawa risolah-Ku don untuk
berbicara langsung dengan-Ku, sebab itu berpegang
teguhloh kepada opo yang Aku berikan kepadomu don
hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyu-

kur;' @5. al-A'rof [z]: t44)

Kisah Khidhir bersama Nabi Musa ,>&r tidak dapat
dijadikan dalil bahwa Khidhir lebih utama dan lebih
mulia dari Nabi Musa, sebab kisah itu terjadi sebagai
ujian Alloh ffi terhadap Nabi Musa -y*rr, dan sebagai

teguran Alloh dlit kepada Nabi Musa -udlLr, tatkala dia
mengatakan dirinyalah yang paling pandai di dunia ini
(ketika ditanya siapakah manusia yang paling pandai di
dunia ini). Lalu Alloh ffi mengujinya dengan diperte-
mukan kepada Khidhir supaya Nabi Musa menyadari
bahwa tidak selayaknya mengatakan demikian. Lihat
kisah yang sangat menarik ini dalam Q5. al-Kahfi 6c-82,
dan dalam HR. Bukhori rzr,lihat pula keterangan kisah
ini oleh al-Hafidz lbnu Hajar dalam Fathul Bari t/ z8t-
2e3.[]

wajib (seperti sholat)yang disyaratkan di dalamnya suci

dari hadats kecil dan besar. Apabila seseorang yang se-
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Sholat tidak akon diterima tanpa bersucr. (HR. Muslim
t/zo4)

z. Menyentuh mushhaf al-Qur'an, sebagaimana sab-
da Rosululloh ffi:

Tidak boleh menyentuh al-Qur'an kecuali orang yang
suci. (HR. Daruquthni t/t22, Baihaqi r/88, Thobroni
gl33, dan dishohihkan oleh al-Albani dalam lrwa'al-
Gholiltzz)

3. Membaca al-Qur'an, sebagaimana dalam hadits:

'&&&| 
enMtli s oer--rewnn n

membocakan kepada kami al-Qur'an kecuali ketika ju-
nub. (HR. Abu Dawud zz9, Nasa'i t/t44,Tirmidzi'r46,
lbnu Majah s94, lbnu Hibban zgg, Ahmad r/8g')

Tinggal di masjid, adapun sekedar lewat karena
suatu kebutuhan maka boleh, sebagaimana firman-
Nya:

,6,W**JUeiSt Y

{@ &'\J;x
...'jongan mastik masjid sedang kamu dalam keadaan
junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga komu
mandi. (QS. an-Nisa[+]: +s)

tb r\oiijr ,"l I

&r&sp?s6!ffi{ffi-,i*ft(i 4ar:1f-\

HUKUM, SOAL:

" Assalamu'alaikumwarohmatullohiwabarokatuh
MEMANJANGKAN ; il;;";;;J.r',' n.i'." bahwa rambut Nabi ffi i

RAM B ur? I ;H?:1.ffi:'#H:;iTil:;:Lf!"';li;""'
Jazakumulloh Khoiron

il"_i::r:::i:i'
JAWAB:

Wa' a I a i ku m u ssol a m waro h m ot u I loh i wa b a rokatu h

Memang benar rambut Rosululloh ffi panjangnya

sampai menyentuh bahunya sebagaimana dalam ba-

nyak hadits seperti:

lebih bagus dori (rambut) Rosululloh;' Dalam suatu riwayat
"Rambut Rosululloh sampoi mengenai kedua bahunya."
(HR. Muslim zgrz)

Adapun berkaitan dengan hukum memanjangkan
rambut bagi laki-laki seperti Rosululloh ffi meman-
jangkannya, maka para ulama berbeda pendapat:

Pendapat pertama mengatakan hal itu hukumnya
Sunnah.

Mereka berdalil karena hukum asal perbuatan Nabiffi
adalah ibadah sebagaimana umumnya firman Alloh
1,1[5.
l-ir.+r.

-6. o . o t ol, .. 
t t

il.fi ;,,U-it6 J'ytq)
t2?/
6'/.' tzoz t o .'. '

A::fii 'o']3 i 5, ttrS 4t:ttJ 'J - 
, ,

tt j.

et

,);Jt,f
to , . o Ia* 3,---l

Dari Baro' bin Azib beliau berkata: Aku tidak pernah me-

lihat rambut melampoui ujung telinga seorang pun yang

l. Hadits ini dihasankan olehTirmidzi, lbnu Hajar, dan dishohihkan oleh lbnu Hibban, juga dihasankan oleh Syaikh g;n 932 li'fu (dalam

Hasyiyahnya terhadap Bulughul Marom hlm. tz+), Syaikh lbnu Utsaimin ElA @alam Syarh Bulughu! Morom hadits no. ror), Akan

tetapi hadits ini di dho'ifkan oleh al-Albani 'tu!4 dalam trwa al-Gholil z/zqt.Pada sanad hadits ini ada perowi bernama Abdulloh bin

Salamah diperselisihkan oleh para ulama tentang kelemahan hafalannya, dan pendapat yang kuat adalah yang mengatakan hadits

ini Hasan karena dikuatkan oleh hadits lain yang semakna, A//oh u A'lam (Lihat keterangan penguat hadits ini dalamTaudhihul Ahkam

dalam Syorh hadlts no. r or )

Masalah nomor 2 dan 4 termasuk masalah yang diperselisihkan ulama, d an insya Allohyang kami paparkan di atas adalah yang rojih

dan yang lebih berhati-hati.

5

Js ,ls Js oi";st dtts i,i W P'*

Dari Ali bin Abi

,3 
"fr 

d 6 liil'ti:'fTfilJ;:l'*i::Jx'::i:"1'liltl":il:';
makan, minum, berdzikir (selain membaca al-Qur'an) Dan

Tholib berkata: 'Adalah Rosululloh lainnya, Allohu a'lam.ll2

Edisl I O Tahun ketuluh ,/ Jumacln Ulal 429 lMtli.Jun' '081i-tJl 4;Jl {l" )-tJl



ffi

tr Sonl-;AWAB *

;::G{Afi;;e"#i,{riy
{@ 6K,f{AtA('^iVJLs

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rosululloh itu suri te-

.ladan yang baik bagimu Uaitu) bagi orang yang meng-
harap Alloh don hori kiamat dan dio banyak menyebut
Alloh. (Q5. al.Ahzabllgl: zr)

Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap perpuatan
yang dilakukan meniru Rosululloh ffi itu adalah bagus
dan dihukumi ibadah, dan ini adalah pendapat lmam
Ahmad 'idl6. Beliau mengatakan (dalam at-Mughni
t/t'rg) ;"Hal ini (memanjangkan rambut bagi laki-laki)
hukumnya Sunnah, seandainya kami mampu melaku-
kannyo, maka kami akan lokukan, okan tetapi ada faktor
kesibukan dan memerlukan biaya."

Pendapat ini dikuatkan oleh perbuatan Rosululloh ffi
yang memanjangkan rambutnya padahal perbuatan
ini perlu waktu (sibuk mengurusnya) dan perlu biaya
(untuk minyak rambut dan semisalnya), andaikan ini
bukan Sunnah, maka Nabi ffi tidak akan susah payah
melakukannya.

Pendapat kedua mengatakan bahwa memanjangkan
rambut'hukumnya bukan Sunnah tetapi hanya sekedar
adat kebiasaan dan hukumnya mubah (boleh) dilaku-
kan dan boleh tidak.
Pendapat ini didasari oleh perintah Rosululloh ff t"-
pada orang yang mencukur sebagian rambut anaknya
dan menyisakan sebagian lainnya, beliau ffi men-
gatakan: "Cukurlah semua atau jangon dicukur semua!'
Andaikan memanjangkan rambut hukumnya sunnah,
maka Rosululloh ffi tidak akan memerintahkan untuk
mencukut tetapi akan memerintahkan supaya dipan-

' jangkan karena itu Sunnah.
Adeipun yang dilakukan oleh Nabi ffi, maka beliau
memanjangkan rambutnya karena adat-kebiasaan
manusia saat itu memang demikian, beliau tidak me-
nyelisihi kaumnya karena apabila beliau menyelisihi
mereka dalam suatu perkara, berarti perkara itu adalah
d isyari'atkan/Sunnah, tetapi kenyataannya justru Nabi

ffi menyamai mereka, ini men u njukkan bahwa perkara
itu mubah/boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan,
namun bukan termasuk Sunnah.
Pendapat inilah yang lebih kuat sebagaimana dijelas-
kan oleh lbnu Utsaimin'iu!i5 dalam Mandzumah ushul
Fiqih wa Qowo'iduhu hlm. r r 8-r r 9.

HUKUM MEMAKAI
ANT'NG-ANTIN6

JAWAB:

Wa'a I a i ku m u ssa I a m wo roh m atu I I o h i waba ro katu h

Keumuman firman Alloh ffi menunjukkan kebo-
lehan anak perempuan memakai perhiasan, sebagai-,
mana firman-Nya:

f47$cfiea'*t-2\k JJy
#(D)d"j\vr'->

Dan apakah patut (dijadikan sebogaianakAlloh) seorang
(wanita) yang dibesarkan dengan berperhiasan, sedang-
kan ia tidak dapot memberi alasan yang terang ketika ber-
bantah-bantahanT (Q5. az-Zukhruf[+:]: r 8)

Ayat di atas menunjukkan bahwa sudah menjadi
hal yang wajar kalau anak perempuan itu memakai
perhiasan, untuk melengkapi kekurangan mereka, oleh
karena itu Alloh ,jl8 menyebutkan kebiasaan yang ber-
jalan ini tanpa melarangnya.

Oleh karenanya, para ulama mengatakan bahwa
dibolehkan melubangi telinga bayi perempuan apa-
bila dimaksudkan supaya bisa dikenakan anting-anting
dan semisalnya p4dahal melubangi telinga termasuk
menyakiti bayi, akan tetapi karena maslahatnya lebih
besar maka dibolehkan, bahkan mereka mengatakan
lebih baik dilakukan pada waktu masih bayi karena luka
anak bayi lebih cepat sembuh, dan banyak hadits yang
menerangkan bahwa para wahita di kalangan sahabat
Nabi i{S memakai anting- anting di telinga mereka.3
(Dijawab oleh ustadz Abu f brohim)

3. Lihat Falwa Lajnah Da'imah tentang bolehnya melubangi telinga bayi perempuan supaya dipasang perhiasan dalam fatwa no. 9216
(juz. s hlm. tzz),yang ditandatangani oleh Syaikh lbnu Baz Eb, Abdurrozzaq Afifi, Abdulloh bin Ghodiyan, dan Abdulloh bin Qu'ud.

6

r SOAL:

Assalamu'alaikum warohmatullohi wqbarokaiuh'
Bagaimana hukumnya memakaikan atau memasang-
kan anting-anting pada anak bayi? Apakah ada dalil
yang mewajibkan atau menyunnahkan?

Jazakumullohu khoiron.

Abdul Aziz-Bontang
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HUKUM TAWASSUT

SOAL:

Assalomu'alaikum. Ustadz, sebagian orang
yang membolehkan tawassul kepada Nabi ffi
atau orang sholih yang sudah meninggal dunia
berdalildengan firman Alloh ffi:

i;r+&ns\FS'L# i6y
\;;JJ;4(4ffi$'i{b'ffit

#ffiryG,(ft,i,f
\ \7 -/r 'J

Sesungguhnya jikalau mereko ketika menganiaya dir-
inya datang kepadamu, lalu merpohon ampun kepa-
da Alloh;dan Rosul-pun memohonkan ampun untuk
mereka, tentulah mereka mendapati Attoh ffi Uaha
Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Q5. an-Nisa'

lo+l:6+)

Kata mereka, ayat ini umum baik ketika Nabi
masih hidup ataupun sesudah meninggal dunia,
karena Alloh ffitidak membatasinya. Mereka
memperkuat pendapat tersebut dengan kisah
yang dibawakan oleh lmam lbnu Katsir'ff}'i, al-
Qurthubi, lbnu Qudamah. Kisahnya, al-'Utbi ber-
kata: "Suatu saat, aku pernah duduk di samping

makam Rosululloh ffi, kemudian datang seorang
A'robi (Arab badui) dan berkata:'Salam sejahtera
atasmu ya Rosulullofr ffi. ntu mendengar Alloh

ffi berfirman pada ayat diatas (QS. an-Nisa':64)

Aku datang kepadamu memohon ampun
karena dosaku. dan memohon pertolonganmu
kepada Robb-ku. Kemudian dia mengucapkan
syair:
Wahai sebaik-baik orang yang jasadnya disemayamkan di
tanah ini

Sehingga semerbaklah tanah dan bukit karena
jasadmu

liznaku sebagai penebus bagi tanah tempat

Persemayamanmu
Di sana terdapat kesucian, kemurahan dan

kemuliaan

Orang badui itu lalu pergi. Kemudian aku ter-
tidur dan bermimpi bertemu Rosululloh ffiaan
beliau berkata:"Wahai Utbi, kejarlah si a'rabi tadi,
sampaikan kabar gembira kdpadanya, bahwa
Alloh ffitelah mengampuni dosanya."

Bagaimana keabsahan kisah ini?! Adakah ko-
mentar ulama tentang masalah ini?! Jawaban
ustadz sangat kami harapkan.

ichwa n_a latsa ry@xxxxx.com

JAWAB:

Wa' a I ai ku m u s sa I a m wa ro h m atu I I oh i wa b a rokatu h

r. Pemahaman ini tidak benar, ditinjau dari dua segi:

Pertama: Dari segi bahasa, sebab Alloh tidak mengata-
kan seperti dugaan mereka, tetapi Alloh ffi berfirman:

"fpb tt e('j, ,
.?

Dalam bahasa erab j! untuk berfungsi menerangkan
waktu lampau saja, birkan menunjukkan waktu yang

akan datang. Alloh t$ii,tioat mengatakan, $trlL v1.

tetapimengatakan liLb 5l .

Jadi, ayat ini berbicara f"ntrng realita yang telah
terjadi pada zaman Rosululloh ffi masih hidup. Sedang

permintaan agar beliau memintakan ampunan kepada

@rc-q2Jrt/t

5. Lihat Fatawo Syaikh Muhommad bin Sholih al-Utsaimin t /go-gl.

i-LJt ;;Jl \. :.r-Jr

Alloh ffi setelah meninggal dunia adalah perkara yang
mustahil. Sebab jika manusia meninggal maka amalan-
nya terputus kecualitiga seperti disabdakan Rosululloh

ffi: Sedekah jariyah, itmu yang bermanfaat dan anak
sholih yang mendo'akan orang tuanya. Dengan demiki-
an orang yang telah mati mustahil memintakan ampun
bagi selainnya, untuk dirinya saja dia tidak mampu, lan-
taran amal sudah terputus5.

Syaikh Abdurrohman as-Sa di'ilU dalam Tafsirnya
hlm. r49 berkata: "Kedatangan kepada Rosululloh

ffi ini hanya ketika beliau masih hidup. Sebab kon-
teks kalimat menunjukkan demikian. Dan permintaan
ampunan dari beliau tidak mungkin dilakukan kecuali
pada masa hidupnya. Adapun setelah meninggal dunia
maka tidak boleh meminta sesuatu pun kepadanya se-

bab ini termasuk perbuatan syirikl'



tr Sonr-;AWAB w*&r*ffiffif
Kedua: Pemahaman ini menyelisihi pemahaman para

sahabat, tidak ada seorang sahabat pun yang meminta-
minta kepada Nabi ffisetelah beliau meninggal dunia,
bahkan tatkala kemarau panjang pada zaman Umar
,$', mereka tidak meminta kepada Nabi untuk istisqo'
(minta hujan), tetapi meminta kepada Abbas bin Abdul
Mutholib dengan do'anya dan beliau hadir bersama
para sahabat.2

Kalau ada yang berkata: "Bukankah para Nabi, me-
reka hidup di dalam kuburan mereka, sebagaimana
para syuhada juga?!!" Kamijawab: "Benar, tapi kehidup-
an mereka adalah kehidupan dialam barzah, bukan di
alam dunia."

Ada seorang tokoh agama yang berdalil bahwa para

wali itu memiliki kemampuan di kuburnya sehingga di-
mintai do'a, dia berdalil dengan ayat:

Sanad kisah ini gelap dan lemah. Sanad lbnu Naj-
jar dikatakan oleh Syaikh Hammad al-Anshori, ahli ha-

dits Madinah: "Para perowinya tidak dikenal, mulai dari
gurunya hingga Muhammad bin Harb al-Hilali."5 Sedan-
gkan sanad al-Baihaqi dikatakan oleh al-Albani EF":

"Sanad ini lemah dan gelap, saya tidak mengenal Abu
Ayyub al-Hilali dan ke bawahnya." Lanjutnya: "Kisah ini
sangat nyata munkarJ'Cukuplah kiranya karena kisah

ini bermuara kepada seorang badui yang tak dikenal.q

lmam lbnu Abdil Hadi mengatakan:'Adapun kisah

al-'Utbi, disebutkan bleh sebagian ahli fiqih dan ahli
' hadits tetapl kisah ini tidak shohih kepada al-'Utbi,

diriwayatkan darijalur lain dengan sanad yang gelap.

Kesimpulannya, kisah ini tidak bisa dijadikan landosan
hukum syar'i,lebih-lebih dalam masalah ini yang se-

andainya disyari'atkan tentu para sahabat dan tabi'in
lebih tahu dan lebih semangat untuk melakukannya
daripada selain merekai'7

Mengkritisi Matan Kisah

r. Kisah ini adalah munkar dan bathil karena menye-
lisihi al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, para ahli
bid'ah sering menukilnya untuk membolehkan isti-
ghosah(meminta pertolongan) kepada Nabi ffidan
meminta syafa'at kepada beliau setelah wafat. Sung-
guh, hal ini merupakan kebathilan yang amat nyata
sebagaimana dimaklumi bersama.8

z. lni hanyalah mimpiyang tidak bisa dijadikan sebagai

landasan hukum syar'i. Sungguh sangat menghe-
rankan para ahli bid'ah, mereka berpegang kepada
kisah seorang Arab badui dan meninggalkan para

ulama salaf. Apakah mereka berkeyakinan bahwa
orang Arab badui ini lebih berilmu tentang agama
daripada Abu Bakr, Umar dan seluruh para sahabat
yang tidak melakukan perbuatan ini? Kalau demiki-
an, kenapa orang yang berdalil dengan kisah ini
tidak kencing saja di masjid Nabawi, karena telah
shohih dalam Bukhori-Muslim bahwa ada seorang
Arab badui pernah kencing di masjid?!!e.

iiIrIi,:: ':t'rltrrl:j,lri.liri1.' iil!,!: . ' rri llr:iitlli!r j::r:-: Irrt,i!1.l
(rii, ,,r ' . . I :

16sEixs,We,btJi(ifif; F

{@6i;i.ei-re
Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gu-
gur di jalan Alloh itu mati, bahkan mereka hidup di sisitu-
hannya dengan mendapat rezeki. (QS. ali-lmronlo3l: r 69)

Lalu ada seorang yang awam dari kaum muslimin
yang menjawab: "Kalau memang bacaannya adalah
yarzuqun (mereka memberi rezeki) maka itu benar,

tetapi kalau tidak maka ayat itu malah membantah dir-
imu sendiri."3
2. Kisah ini tidak shohih, baik secara sanad maupun matan.

Berikut keterangannya:

Takhrij Kisaha

Kisa h i n i d i riwayatka n oleh a l-Bai ha qi dalam Sy u'a b u I

lman 388o,lbnu Najjar dalam ad-Durroh ats-Tsaminah fi
Tarikh Madinah hlm. t47 dan lain-lain'dengan sanadnya
kepada Muhammad bin Rouh dari Muhammad bin
Harb al-Hilali.

2

3

4

5

6

7

8

>> Bcnsambung kc halaman 15
Al-Qoulul Mufid, lbnu Utsaimin z/38+

Tuhfah Thotib at-Jalis hlm. s6, Abdul Lathif Alu Syaikh '1!;4.

Faedah: Dalam buku "Membongkar Kebohongan Montan Kiai Nll" hlm. se dikatakan: "Kisah al-'Utbi ini juga diriwayatkan oleh al-

Hafizh an-Nawawi dalam ol-ldhoh fi Manasik al-Hajhlm. +g8, lbnu Qudamah al-Maqdisi dalam al-Mughni z/sso... dan lain-lain'i Kami

katakan: "Ungkapan ini tidak ilmiah, sebab ungkapan'Diriwayatkan'tidak digunakan kecuali bagi seorang yang meriwayatkan suatu

kisah dengan sanad, sedangkan al-Hafizh an-Nawawi 'i*,6 hanya menukil.saja, demikian juga lbnu Qudamah, bahkan beliau mem-

bawakankisahini dengan sighohtamridhyangberkonotasi lemah (a7!l).Barangsiapayangmenganggaphal ini sebagai suatu

periwayatan maka dia tidak memahami istilah ulama atau sok tahu padahal dia tidak tahu. (Lihat Hadzihi Mafohimuna, Sholih bin

Abdul Aziz Alu Syaikh hlm. zs).
Tuhfatul Qori fir Roddi hla al-Ghumari, Syaikh Hammad al-Anshori hlm. z5o

Silsilah Ahadits ash-Shohihah 6/ czt.
ldemhlm.
Silsilah Ahadits ash-Shohihah ol qzz .

Bulughul Amonifi Roddi'alo Miftah at-Tijanihlm. ++

tdlsl lO Tahun ketuJuh ,/ lumacla Ulal429 lMci iuni 'OBJ a-LJr a:Jt l.)dl
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Ketahuilah wahai saudaraku! Agama Islam ini
sudah sempuma, karena itu tiduik perlu ditambah
dan jangan dikurangi. Agama Islam adalah wahyu
Allolu mustahil peraturan Alloh kurang semPur.na
lalu disempurnakan oleh hamba-Nya.

Perlu diketahui Islam yang penuh rahmat dan
sempurna ini bukan hanya dimusuhi oleh Yahudi
dan Nasrani atau orang kafir saja, akan tetapi yang
sering memusuhinya adalah orang Islam sendiri, na-
mun tidak semua umat tahu, mereka memusuhinya
dengan rasio, hawa nafsu yang dikomando oleh ahli
bid'ah dan penyembah hawa nafsu.

jika umat Islam ingin selamat, maka peganglah
syariat Islam yang benar dan tinggalkan semua
perkara bidhh yang merusak agama.

MAKNA AYAT SECARA UMUM

Syaikh Abdurrohman bin Nasir as-Sa'd i'M ber-
kata: "Hari yang disebut di dalam ayat ini adalah
hari Arofah. Pada hari itu Alloh menyempurnakan
dien (agama) kalian wahai kaum muslim. Alloh me-
nolong utusan-Nya dan hamba-Nya yang beriman.
Pada saat itu orang musyrik menjadi hina karena
semula mereka punya keinginan yang kuat untuk
mengembalikan kaum muslimin kepada agama me-
reka akan tetapi gagal, bahkan mereka merasa takut
sebab k_aum muslimin berkuasa dan menang. Rosu-
lulloh ffi ^"r,rlr,aikan 

haji pada tahun ke sepuluh
yaitu haji Wada'. Sedangkan orang musyrik tidak
ikut haji dan tidak ada lagi orang thowaf telanjang.
Alloh melarang orang Islam takut kepada orang
musyrik, hendaknya mereka takut kepada Alloh
yang menolong kaum muslimin dan membuat hina
orang musyrik dan yang menghancurkan kekuasaan
mereka. (Tafsir Karimur Rohman !zr9)

AHLI BID'AH
INGIN

Um ar bin Kh oththob ^,$- s b erk at a: " sesun gguhnya
ada orang Yahudi berkata: lWahai Amirul Mu'minin,
ada satu ayat di Kitabmu, jika ayat itu turun kepada
kami yaitu bangsa Yahudi, niscaya kami menjadi-
kan hari itu hari ulang tahun." Lalu beliau bertahya:
"Ayat apa itu?" Dia berkata: 'Al-Maidah: 3." Llmar
berkata: "Sesungguhnya aku tahu hari diturunkan
ayat ini, dan tempat",turunnya, Ayat ini turun se-

dangkan Rosululloh ffi berada di Arofah pada hari
]um'ah. (HR. Bukhori !:8)

Akan tetapi tidak menjamin orang yang menge-
nal kebenaran dan kesempumaan Islam lalu dia beri-
man dan mengamalkan syariat Islam. Itulah orang
Yahudi terlaknat. Demikian juga kita menjumpai
orang muslim sebagai tokoh umat akan tetapi meru-
sak agama danumat dengan mengandalkan rasionya
dan mengembangkan bid'ahnya.

HANYA ISTAM AGAMAYANG SEMPURNA

Ibnu Rojab al-Hambali ff)15 berkata: 'Adapun
pada hari turun ayat ini ajaran Islam dikatakan sem-
purna ada dua sebab: Pertama: Orang Islam tidak
menunaikan ibadah haji dengan syariat Islam setelah
diwajibkannya sebelum turun ayat ini, bahkan tidak
seorang pun yang menunaikannya menurut jumhur
ulama Sunnah. Maka disempurnakan agama mereka
ini untuk menyempurnakan amal mereka berupa
rukun Islam semuanya. Kedua: Sungguh Alloh
mengembalkan ibadah haji ini atas landasan Nabi
Ibrohim.,yl!iJ dan memberantas syirik serta ahlinya,
maka tidaklah bercampur orang Islam di tempat ini
dengan seorang pun dari kaum musyrikin. As-Sya'bi
berkata: 'Ayat ini turun kepada Nabi ffi dan beliau
pada saat itu wuquf di Arofah di tempat wukuf Nabi
Ibrohim -.yl*tt. Pada saat itu telah dihancurkan syi-

)t MERUSAKNYA
Thnsrn suRATer-MeIlan [5]: 3

ini telak Kusempurnakan untuk kamu,,r;:' -.,j-..- '- Diosuholeh:_ ..,... .. Diasuh oleh:
"teldh Aku takupkan kepadamu nikmat- ;i:i;;";;;;r*

y.:,Wnoifu;lam'itu jadi agamabagimu. . .. Rofiq bin Ghufrol

ORANG YAHUDI MENGAKI'I IfiUTAMAAN AYAT II{I

rik dan bendera jahiliyah dan tidak ada lagi



thowaf dengan telanjang. (Rowaiut Tafsir Ibnu Rojab
tlts+)

Adapun perkataan as-Sy'abi di atas dilemahkan
oleh Syaikh Salim bin Ied al-Hilali (Al-Istii'ab fi baya-
nil Asbab z/r4)

Qotadalu as-Sudi dan ulama salaf yang lain ber-
kata: "Setelah turun ayat ini tidaklah diturunkan
hukum halal dan haram (Rowaiut Tafsir Ibnu Rojab
rlts+)

Keterangan di atas cukup jelas, membantah pem-
bohongtahwa dirinya bermimpi berjumpa dbngan
Nabi ffi lalu disuruh mengamalkan amalan yang
baru dan juga membantah juru da'wah yang me-
makai manhaj bid'ah yang tidak ada tuntunan sebe-
lumnya.

NIKMATYANG SEMPURNA UNTUK UMAT ISTAM

Di antara kelebihan umat Nabi ffi ini Ultu
dibandingkan dengan umat sebelumnya adalah me-
reka meraih nikmat yang sempuma. Contohnya:
r Umit ini diampuni dengan amalnya yang sholih

Ibnu Rojab al-Hambali ffi berkata: "Nikmat yang
sempuma pada ay.at ini ialah meraih ampunan dari
Alloh, karena mustahil nikmat yang sempurna ini di-
raih tanpa pengampunan-Nya.

4 @) Ufr, 6* A.r;:,14;,ifr-
\v

Supaya Alloh memberi ampunan kepadamu terhadap
dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta
menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin
kamu kepada jalan yang lurus. (QS al-Fath [48]: z) dan
juga disebut di dalam surat al-Maidah: 6. Maka de-
ngan dalil ini Muhammad bin Ka'eb al-Qurodhi
berkata: "Wudhu itu menghapus dosa seperti dise-
but di dalam hadits yang shohih." (Rowaiut Tafsir
Ibnu Rojab l.lZ8+)

r Umat ini faham dengan agamanya
Syaikh Abdurrohman bin Nasir as-Sa'di'M ber-

kata:'Asal r ikmat adalah p etunjuk untuk memahami
agflma Alloh, dengan diutus utusan-Nya dan ditu-
runkan kitab-Nya, kemudian nikmat penyempurna
yang lain atas dasar ini banyak sekali, tidakBernah
putus, semenjak diutus Nabi Muhammad ffi sam-
pai datang pada hari KiamalrSungguh Alloh telah
memberi Nabi Muhammad ffi berbagai macam nik-
mat, dan memberi kepada umatnya juga dengan di-
turunkan surat al-Maidah ayat 3." (Tafsir al-Karimur
Rohman tl73)
r Diutus Nabi Muhammad ffi

4;';:u \4 4t ui i6,u fi 3I j{-y

SyaikhAbdul Muhsin al-Abbad berkata: "Nikmat
yang kita terima dari Alloh banyak sekali, adapun
yang paling agung dan p.gJing besar ialah nikmat
diutus Nabi Muhammad ffi untuk menyampaikan
risalah Alloh. (al-Hatsu ala lttiba' Sunnah: 3)

KEUTAMAAN SYARIAT ISTAM

Orang yang berpegang teguh kepada syariat Islam
memiliki keutamaan dan kelebihan yang tidak ada
pada agama lain. Di antara keutamaan itu adalah:

' r. Islam kekal sampai akhir zamatt,tidak mengala-
mi perubahan sedikitpun.

Syariat yang kekal hanya syariat Islam, tidak se-

perti peraturan organisasi, atau partai yang selalu
berubatr, meresahkan pikiran umat, menipu dan
merugikan dunia dan akhirat orang awam. Adapun
dalil bahwa syariat Islam ini kekal:

{ @ r,},*t :i$s Saitii itvLy
S esun g guhny n Kqmi-Iah y an g menurunkan al-Qur' an,

dan sesungguhny a Kami benar-benar memeliharanya.
(QS. al-Hijr Its]:g)

Adapun bukti kebenaran firman Alloh ini, sung-
guh telah kita saksikan al-Qur'an dan as-Sunnah ini
bertahun tahury akan tetapi tidak kita jumpai pe-
rubahan, penambahan dan pengurangary demikian
juga pemahamannya. Jika ada ahli bid'atu sekuler,
hizbiyun atau harokiyun memalingkan makna atau
mentakwil dua wahyu ini, pasti ada ulama Sunnah
membantai dan menjawab tuduhan bathil mereka.

Dari Mu'aw iyah,$:., Rosuiulloh ffi bersabda:

.l"li.i' iJr; .,ilr g W,* yrilt )i- y\P. - J;'
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Apabila Alloh menghendaki orang itu baik, maka Alloh
memberi pemahaman dia kepada dein. AIIoh yang mem-
beri sedangkan saya hanya membagi, senantiasa umat
ini menang melawan orang yang menyelisihanya sampai
datang keputusannya,.dan mereka tetap menang. (HR.
Bukhori:2884)

Inilah keuntungan jika kita kembali kepada pema-
haman Islam yang benar, tidak dirugikan dan tidak
merugikan orang lain. Lain halnya dengan pengikut
ahli bid'ah, paftai, organisasi, hizbi dan haroki, me-
reka menjadi bola permainan oleh tokoh dan pimpi-
nan mereka yang sesat dan menyesatkan.



z. Syariat Islam untuk semua manusia dan jin
Syariat Islam bukan untuk bangsa Arab -sebagai-

mana orang jahil berkata-, bukan pula untuk suatu
suku dan bangsa seperti peraturan Negara, bukan un-
tuk warga organisasi, partai, akan tetapi orang yang
berpegang kepada as-Sunnah menjadi hamba Alloh
yang diliputi dengan rahmat-Nya, petunjuk-Nya dan
pengampunan-Nya. Dijamin tenang hidupnya di du-
nia dan di akhirat, tidak dirugikan amal usahanya
yang baik bahkan diampuni dosanya. Adapun dalil
bahwa Islam ini untuk semua manusia ' ;

; !Y.$13fr 4L--)AiQilr-S F
&t#\

Kataknnlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah

utusan Allohkepadamu semua. (QS. al-Arof [o7]:-158)
Barangsiapa yang mengatakan bahwa syariat Islam
untuk bangsa Arab saja, dia kufu'r kepada ayat ini
dan boleh jadi menjadi kafir karena mengingkari
ketetapan Alloh.

{@ #rt"
AIIoh menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan

menunj uki or flng'y ang dikehendaki-N y a kep ada i alan

yanglurus Oslam). (QS. Yunus [ro]: z5)

SyaikhAbdul Muhsin al-Abbad berkata: 'Ayat ini
menunjukkan dua macam umat, umat yang wajib di-
dakwahi yaitu orang kafir dan umat yang menerima
dakwah yaitu orang Islam." (al-Hatsu ala ittiba' Sun-

nah 6)

DariAbu Huroiroh "#, NuUi ffi bersabda:

Demi Dzat yang diri Muhammad ada di tangan-Nya ti-
daklah seorangpun dari umat ini orangYahudi dan tidak

pula orang Nasrani yang mendengar Sunnahku lalu dia

meninggal dunia dan tidakberimnn dengan yang diutus
kepadaku melqinkan pasti dia menjadi penghuni neraka.

(HR. Muslim zr8 )

Hadits ini menunjukkan keumuman syariat Is-
lam unfuk semua manusia, dan membantah tuduhan
para perusak umat bahwa orang Yahudi dan Nasrani

Jytq ;,s +c5 -trii'r1' $L\? 1K() y

Dalil bahwa Syariat Islam ini juga untuk jin:

,1,ji,;4 gi a$; 64;S;"1rF

,$,ri;'ul, e;''g*,rit $6 bF ctt t(jti
tt-r/'11"2 .4
* \[Y,/ d-tP ryg\: /.

Dan (ingatlah) ketika Kqmi hadapkan serombongan jin
kqpadamu yang mendengarkan al-Qur'an, maka tatkala

mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka berka-

ta: "Diamlqh kamu (untuk mendengarkannya)". Ketika

pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya
(untuk) memberi peringatan.(QS. al-Ahqof 146l: z9)

Dari Jabir ^$r, dr,uberkata: "Rosululloh ffi t"-
luar bersama sahabatnya, lalu beliau membacakan
surat ar-Rohman dari awal sampai akhir, lalu kelom-
pok jin itu diam dan beliau ffi bersabda:

'ifri 6K "At q,y4t & t4d?'"6
o2o 't Jo'

fr.u trlrY

Sungguh aku telahmembacakan surat inikepada iinpada
malam peftemuan mereka, sungguh mereka paling baik

menerima dakwah ini dari pada kalian. HR. Tirmidzi:

3213. Dishohihkan oleh al-Albani dalam Silsilah as-

Shohihah zt5o)

ISTAM SUDAH SEMPURNA

Agama Islam adalah dien yang semPurn4 men-
jawab semua permasalan hidup manusia, mulai se-

belum lahir sampai akhir urusannya di akhirat, apa

yang ditanyakan pasti terjawab dengan wahyu llahi,
baik perkara yang nampak atau ghoib, berbeda de-

ngan peraturan manusia dan agama lainnya. Adapun
dalil atas kesempurnaan Islam ini sebagai berikut:

. Dalil dari al-Qur'an :

c:& 2,G :9 6;- +-tJ\ <)t" 65Jy

#@ 
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Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) un-

tuk menjelasknn segala sesuatu dan petunjuk serts rah-

mali dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah

diri. (QS. an-Nahl [16]: 89)

. Dalil as-Sunnah:

beragama Islam.

Dari al-Irbadh bin Sariyah *#.,,, Rosululloh
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berkata:
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Sungguh aku tinggalkan kepadamu Dein yang jelas,

malamnya seperti siangnya, tidaklah orang yang berpa-
Iing darinya setelah aku meninggal dunia melainkan
pasti dia hancur. (HR. Ahmad 43. Dishohihkan oleh
al-Albani dalam Silsilqh Shohihah y)

. Pengakuan orang musyrik

Dari Salman ,'{p2, adaorang musyrik yang berka-
ta kepadanya: "Nabi kalian telah mengajarkan kepa-
da kalian segala sesuatu sampai hal yang berkenaan
buang air." Salman berkata: "Benar, sungguh beliau
melarang kami buang air besar dan kecil dengan
menghadap ke kiblat..." (HR. Muslim 385)

. Bukti di dalam kitab al-Qur'an dan as-Sunnah

jika kita baca isi dalam al-Qur'an maupun_Ha-
dits yang ditulis oleh ulama Sunnah seperti Shohih
Bukhori, Muslim, kitab sunary musnad, kitab fiqih,
kitab as-sunnah dan sirolr, semuanya membahas sega-
la urusan hidup manusia bahkan alam lain yang kita
belum pernah melihatnya atau membahas perkara
ghoib yang tidak bisa dilihat oleh manusia.

BID'AH DAN BAHAYANYA

Bid'ah menurut bahasa adalah sesuatu yangbaru,
yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebagai-
mana disebut dalam surat al-Baqoroh; rt7 dan suiat
al-Ahqof:9.

Jika hal yang baru ini dalam urusan dunia, maka
ada yang hasanah @aik) dan ada yang sayyiah (jelek).
Adapun jika bid'ah dalam urusan agama maka pasti
jelek dan tersesat. Amal ibadah atau,keyakinan baru
yang tidak ada contohnyadariNabi ffi dan amalnya
ditolak.

, "/ '- . " , . ,lri.rl J OJ.-l .'a/l>u

Barangsiapa mengada-ada di dalam agama kami ini
yang tidak ada di dalamnya maka ditolak. (HR. Bukhori
glzot)

Bahkan bukan hanya ditolak akan tetapi pelaku
bid'ah disiksa pada hari Kiamat karena dia menan-
dingi syari'at Alloku baca surat Ali Imron: 85)

Ibnu Katsir menafsirkan'surat Ali Imron: 85 ini
sebagai berikut: "Barangsiapa yang menempuh ja-
lan selain yang disyariatkan oleh Allotr, maka tidak

Dengan dalil di atas, jelas bahwa semua bentuk
ibadah fang tidak ada tuntunan dari Nabi ffi seperti
peringatan maulud nabi, nuzulul Qurhn, isro'mi'roj,
nisfu Sya'ban, dzikir bersama, ziarah kubur ke wali,
mengadakan sholat malam berjamaah dalam rangka
menyambut tahun baru hijriah dan amal bid'ah lain-
nya adalah bid'ah dholalah, tersesat, bglan bid'ah
hasanah berdasarkan sabda Rosululloh ffi:

a

eU6, il if.tli
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Maka sesungguhnya setiap bid'ah itu tersesat. (HR. Ibnu
Majah: r/49 Dishohihkan al-Albani dalam Kitab IsIa-
hul Masajid !82)

BAHAYA BID?H

Diantara bahaya bid'ah yaag paling nampak
adalah:

r. Bid'ah lebih berbahaya dari pada maksiat, sebab
orang yang berbuat maksiat seperti berzina, men-
curi, umumnya dia bersembunyi karena merasa
berdosa, lain halnya orang yang berbuat bid'atu
dia terang-terangan dan merasa dapat pahala.

z. Pelakunya orang yang paling tersesat.

/a tt ,/ t /.//6t < t.iQce'ri p"U;'di rh JJ "63y
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Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang
mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat pe-

tunjuk dari Alloh sedikit pun. (QS. al-Qoshos [26]:
50)

3. Alloh menutup tobatnya ahli bid'ah
Rosululloh ffi bersabda: "sesungguhnya Altoh
menghalangi tobat setiap ahli bid'ah." Dishohihkan
oleh al-Albani dalam Silsilah Shohihah z116+)

4. Amal bid'ah lebih disukai oleh Iblis
Susran ats-Tsauri berkata: "Bid'ah lebih disukai
oleh Iblis dari pada maksiat karena maksiat boleh
jadi orangnya akan bertobat." (Majmu' Fatawa lbnu
Taimiyah nl+Zt)

5. Bid'ah merusak Sunnah

Orang yang senang mengamalkan bid'ah pasti
meninggalkan dan membenci Sunnah. Hasan bin
Athiyah berkata: "Tidaklah kaum yang mengamal-
kan bid'ah melainkan Alloh akan mencabut amalan
Sunnah semisalny4 dan tidak bisa kembali sampai
pada hari Kiamat." (Sunan ad-Darimi tl48)

6. Pelakunya menipu umat karena punya prinsip
"yung penting tujuannya baik".

At A /
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iterima amalnya." (Tafsir Ibnu Katsir zlTo)



Orang yang hanya mementingkan niat yang baik
tanpa melihat apakah amalnyasesuai dengan con-
toh Nabi Muhammad ffi ataukah tidak adalah
ciri sifat orang munafik:

ftrZ:\a4y?;:i&;\y
Maka apakah orang ynng dijadikan (setan) mengang-
gap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini
pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak
ditipu oleh setan)? (QS. Fathir [aS]: 8)

7. Ahti bid'ah itu sombong, merasa dirinya lebih
pandai dari pada Nabi Muhammad ffi dan para
sahabatnya.

Imam Malik ffH berkata: "Barangsiapa mem-
buat amal ibadah baru di dalam Islam, lalu dia
menilainya bgl!, sungguh dia menuduh Nabi
Muhammad ffi *""g"kl"tianati risalah Alloh" 1al-
Hatsu ala lttiba' Sunnah:44)

CIRI PERUSAK SUNNAH DAN PEMBETA BID'AH

Pada zarrran sekarang telah menyebar orang yang
benci dengan dakwah tauhid dan Sunnah yang di-
perjuangkan oleh ulama ahlus Sunnah wal ]ama'ah.
Tidak sedikit orang yang duduk di partai dan organ-
isasi dan pendukung hawa nafsu, membenci da'wah
salafiyyah yang didasari ilmu. Mereka tidak mampu
membantah dakwah salafiyyatr, akhirnya mereka
emosi, mereka lontarkan apayangada di otaknya ke-
tika ceramah dan dituangkan syubhatnya di majalah
dan surat kabar. Apabila kita teliti, tulisan mereka
sama sekali tidak berdalil, hanya katanya fulan dan
fulan, atau memakai dalil yang tidak tepat pemakai-
annya. Mereka bukan ahli hadits, mereka mengan-
dalkan berita murahan dan hawa nafsu.

Adapun ciri perusak kesempurnaan Islam ini se-

bagai berikut:
. Mencela para sahaba t -"&t' dan membenci orang

yang membela Sunnahnya.
i^; Barbahari 'ii!6 a.ikutu: "likakamu melilrat
orang mencela salah satu sahabat Rosululloh ffi
ketahuilah dia itu busuk mulutnya dan penyem-
bah hawa nafsu." (Syarhus Sunnah al-Barbahari
103)

o Bicaranya nyeleneh penuh syubhat.
Umar bin Khoththob berkata: 'Akan muncul ma-
nusia rnembantah kamu dengan menggunakan
ayat mutasyabihat, maka bantahlah dengan as-

Sunnah, karena ahlus Sunnah lebih faham dengan
al-Qur'an." (al-lbanah t I z5o)

r Suka mengkritik pemerintah, bukannya mena-
sehati dan memperbaiki.
Imam Barbahari tf,W berkata: "likakamu melihat

orang yang mengolok-olok pemerintatu ketahui-
lah dia itu penyembah hawa nafsu." (al-Barbahari

13,6)

. Membenci ahli hadits dan atsar dari sahabat,
tabi'in dan ulama Sunnah sesudah mereka.
Abu Hatim ar-Rozi berkata: 'lTanda ahli bid'ah
ialah mencela ahli atsar, yaitu sahabat, tabi'in dan
ulama sesudahnya." (Syarah I'toqodu Ahlus Sunnnh

ilr7s)
o Membenci dakwah;tauhid, mereka membiarkan
. syirik dan bid'ah dan lebih suka da'wah dengan

cerita, lagu-lagu. Lihat surat al-Ghofir ayal rz.
o Mereka pemecah belah umat dan penipu, menga-

jak manusia kepada golongannya karena fanatik
golongan. Alloh mengajak bersatu, mereka men-
gajak umat berpecah-belah. Baca surat al-Imron:
ao3

AGAR DIRIMU SETAMAT DARI BAHAYA BID'AH

Untuk selamat dari 'wabah' bid'ah diperlukan
usaha-usaha, antara lain:
o Tuntutlah ilmu dien dengan pemahaman Sala-

fus Sholih dengan mendatangi majelis ilmu yang
disampaikan oleh para ustadz salaf, karena ilmu
syar'i senjata yang paling tajam untuk melawan
semua syubhat yang dilancarkan oleh ahli bid'ah
dan penyembah hawa nafsu.
Ashim bin al-Ahwal berkata:'Abu Aliyah berkata:
'Pelajarilah Islam, jika kamu telah tahu maka ja-
ngan kamu benci, kamu wajib di atas jalan yang
haq, jangan belok ke kanan dan ke kiri."' (Kitab
as-Sunnah oleh Ibnu Nasr: z6)

r jangan tertipu dengan penampilan dan banyaknya
pengikut tetaplah di atas yang haq sekali pun
dibenci oleh umat.
Ibnu Mas'ud .$2 berkata: "sedikit mengamalkan
Sunnah lebih baik dari pada banyak akan tetapi
bid'ah. (al-Ib anah t fuzo)

r ]auhilah orang yang membenci dan menyerang
pemahaman salaf, mereka emosi karena takut
kehilangan pengikut, atau karena dengki_seperti
dengkinya. Iblis kepada Nabi Adam -,vliElt dan
b"r,Jinyu Yahudi keiada Nabi Muhammad ffi.

r ]auhi sifat ahli bid'ah di atas.

r Jauhilah partai dan organisasi dan perkumpulan
bid'ah, karena mereka pemecah belah umat, peru-
sak Sunnah dan pelaris bid'ah.
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agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa

golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu

terhadap mereka. (QS. al-An-'am [o7]: r59)

r Bila anda menjadi ta'mir masjid" bersihkan masjid
dari penceramah ahli bid'afu mereka perusak Sun-
nah dan penyebar bid'ah.

o Jangan datangi majelis ahli bi4_ah.
Imam Ahmad bin Hambal iIFt berkata: "Tidak
layak orang Islam duduk bersama ahli bid'atu
bergaul bersamanya, dan berlaku lembut kbpada-
ny a." (al-Ib anah zl 47 5)

. Bersabar di atas pemahaman salafus sholih.
Rosululloh ffi'bersabda: 'Akan datang pada

. suafu masa orang yang bersabar atas agamanya
yang haq seperti menggenggam bara api.". (HR.
Tirmidzi dishohihkan oleh al-Albani, lihat Silsilnh
Shohihah z168z)

. Sebutlah nama kelompok bid'ah dan amal
bid'ahnya agar dirimu tetap membenci mereka,
agar manusia menjauhinya, sebagaimana ulama
'salaf menyebut Khowarij, Mu' tazilatr, ]ahmiyah,
Qodariyah, ]abriyah dan lainnya.

o Hindari berdebat dengan mereka, karena mereka
membenci Sunnah.

Abdusshomad bin Ma'qol berkata: "Tinggalkan
berdebat dengan ahli bid'ah untuk urusan agama-
mu, karena kamu tidak mungkin mengalahkan
salah satu di antara dua orang dari mereka; (r) Dia
lebih tahu daripada kamu, bagaimana kamu mem-
bantah orang yang lebih tahu dari pada kamu, (z)
kamu lebih tahu dari pada dia bagaimana kamu
membantah dia sedangkan kamu lebih tahu dari
pada dia." (asy-Syari'ah: 54)

o Hindari ilmu kalam, manthiq, filsafat, mereka pe-
rusak akal dan agama.

Syaikh Abu Abdillah bin Abdul Karim as-Syah-
rostani berkata: "Sungguh aku habiskan umurku,
untuk mengunjungi pondok ilmu kalam dan filsa-
fat, aku telusuri semua para pengamatnya, tidak-
lah aku melihat melainkan mereka meletakkan
tapak tangan di dagunya karena bingung, atau
mengetuk giginya karena menyesali dfuinya."
(Syarah Aqidah Thohawiyah a1244)

DATAM KISAH MEREI$ ADA PETAJARAN

Di bawah ini ada kisah Abu Abdirrohman Ab-
dulloh bin Mas'ud ^$r. n"tiuu adalah cambuk bagi
penggemar bid'ab seperti tahlilan, manakiban, mau-
Iudan, diba'an, asrokolan dzikir bersama, pujian sebe-
lum sholat da'wah dengan cerita dan lainnya.

Al-Hakam bin Mubarok berkata: "Kami duduk

sholat subuh. Jika dia keluar kita pergi bersamanya.
Lalu datang kepada kami Abu Musa al-Asy'ari -t"k'
dan bertanya: 'Apakah Abu Abdurrohman sudah
keluar menjumpai kalian?" Kami menjawab: "Be-
lum." Lalu dia duduk bersama kami sampai dia
keluar. Tatkala dia keluar, maka kami menghadap
kepadanya. Abu Musa berkata: "Wahai Abu Abdir-
rohman! Tadi saya melihat di masjid ada acara yang
aku tidak menyenanginya tapi aku kira -al-hamdulil-
Iah - mereka itu baik." Lalu dia bertanya: "Apaitu?"
jawab: "jika kamu masih hidup kamu akan melihat-
nya." LaluAbu Musa berkata: "Saya melihat di mas-
jid ada perkumpulan dalam rangka menanti sholat,
setiap kelompok dipimpin oleh satu orang dengan
menggenggam batu kecil, lalu dia berkata: 'Bertak-
birlah seratus kali,'lalu mereka bertakbir. Yang lain
berkata: 'Bacalah tahlil seratus kali,' lalu mereka
membac'a tahlil. Yang lain berkata: 'Bacalah tasbih
seratus kali,' lalu mereka membaca tasbih serafus
kali. Lalu Abu Abdirrohman bertanya: "Kamu bicard
apa kepada mereka?" Abu Musa berkata: 'Aku tidak
berkata apa-apa karena aku menanti pendapatmu
dan menanti keputusanmu." Dia berkata: "Mengapa
kamu tidak memerintah mereka agar menghitung
dosanya dan kamu jamin mereka tidak akan sia-sia
amal baiknya." Lalu dia pergi, kami pun pergi bersa-
manya, sampailah dia datang di majelis mereka, lalu
dia berhenti menghadap kepada mereka, dan bertan-
yal. "Apa yang sedang kalian kerjakan?" Mereka men
jawab: "Wahai Abu Abdirrohmary ini batu untuk
menghitung kalimat takbir, tahlil dan tasbih." Lalu
Dia berkata: "Hitunglah dosamu, aku jamin kalian
tidak akan sia-sia amal baikmu sedikit pun. Celaka
kamu wahai umat Muhammad! Alangkah cepatnya
kamu dirusak dengan amalanmu ini! Itu sahabat
Nabi kalian masih banyak, ini pakaian beliau belum
rusak, bejananya masih utuh. Demi Dzatyang diriku
ada di tangan-Nya, engkau merasa agamamu lebih
tinggi daripada agama Nabi Muhammad M atau
kalian pemtuka pintu kesesatan. Mereka berkata:
"Wallohi wahai Abu Abdirrohmary tidaklah aku ber-
maksud melainkan untuk kebaikan." Beliau menja-
w ab: " Berap a b any ak manusia bermaksud b aik akan
t et ap i tid ak b aik,- sesungguhnya Rosululloh M Aur-
cerita kepada kami: "Sesungguhnya ada kaum mem-
baca al-Qur'an tidak sampai di tenggorokan mereka.
Demi Allotr, saya tidak tahu, barangkali kebanyakan
mereka itu kalian." Lalu Abu Abdirrohman pergi.
(HR. Darimi zo6. Dishohihkan oleh al-Albani Silsilah
Shohihah 5lrr)

Semoga keterangan di atas menjadi sebab kita
mendapatkan petunjuk dan kembali kepada agama
Islam yang murni tanpa tercampur dengan syirik,
bid'ah dan khurofat. []i samping pintu Abdulloh bin Mas'ud sebelum



Saudaraku seiman -semoga Alloh memberkahimu-, marilah kita

bersama menjadi pembela Sunnah Nabi. Marilah kita siapkan diri
kita dengan bekal ilmu dan kekuatan untuk menjadi pejuang Sun-

nah Nabi ffi. epakEh kita tidak ingin menjadi rombongan yang

dido'akan oleh Nabi ffi datam haditsnya:
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Semogo Attoh fr2 mencerahkan wajah seorang yang mendengar se-

buah hadits dariku lalu dia menyampai$annya sebagaimana yang dia
dengdr. ' .

Al-Khothib al-Bdghdadi berkata: ?lloh ffi menjadikan golong-
an selamat sebagai penjaga agama dan penangkis tipu daya para

penyimpang, disebabkan keteguhan mereka dalam menjalankan
syari'at lslam dan meniti jejak para sahabat dan tabi'in. Sungguh
betapa' banyak para penyeleweng yang ingin mencampuradukkan
syari'at dengan kotoran lainnya, lalu Alloh rE membela agama-Nya

mela'lui para ahli hadits yang siap membela dan menjaga pondasi-
pondasi agama. Merekalah pasukan Alloh, ketahuilah bahwa pasu-

kan Alloh .€ pasti beruntung."'
Demikianlah keutamaan para ahli haditsil Tapi anehnya, masih

banyak-suara sumbang yang melecehkan para ulama ahli hadits!!

Sungguh, amat celaka para kelompok yang begitu senang mencela
para ulama ahli hadits, sehingga hampir tidak ada waktu dan ke-

sempatan kecuali mereka gunakan untuk mencela ahli hadits dan
mdnuding mereka dengan gelar-gelar mengerikan, padahal sebenar-

nya hal itu justru malah membinasakan diri mereka sendiri!3

Beragam cara dan kata yang mereka utarakan, di antaranya:?hli
hadits tidak mengerti fiqih hadits+"!! Sungguh ini merupakan keja-

hilan yang amat sangat dan ucapan seperti ini tidak lain kecuali ha-

nya keluar dari mulut orang-orang yangjahils. Di antaranya lagi ada
yang mengatakan: ?hli hadits meriwayatkan hadits-hadits yang ti-
dak ada faedahnya!!" Seperti hadits ?bu Umair" ini. Padahal tahukah
mereka bila ternyata hadits ini menyimpan faedah dalam masalah

fiqih, aqidah, kaidah, adab dan faedah lainnya sehingga mencapai
enam puluh point faedah?!'1

Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hadits ini, seba-
gai pembelaan terhadap Nabi dan para ulama ahli hadits, serta un-
tuk membendung syubhat para pencela hadits dan ahli hadits. Kita

memohon kepada Alloh ffi ilmu yang bermanfaat dan amal sholih.

1. Mutawatir. Sebagaimana ditegaskan oleh as-Suyuthi dalam al-Azhar al-Mutanatsiroh hlm. s, az-Zabidi dalam lugothul Alai al-Mutanatsiroh 'r6't-

r 62, al-Kattani dalam Nadhmul Mutanatsil hlm. z+, Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad dalam Dirosah Hadits Nadhdhoro Alloh lmro'am Sami'a Maqo-

lati, Riwayoh wa Diroyoh hlm. zr. (Lihat pula Faidhul Qodir alMunawi 6/284 dan Kifayah ahHafadzah, Syaikh Salim al-Hilali hlm.278-279)

Syaraf Ashabil H<idits, al-Khothib al-Baghdadi hlm. :r.
Liha't allnthishar liAshabil Hadits Abul Mudhoffar as-Sam'ani hlm. r-2.
Wahai para pencela ulama, apakah engkau lebih mengerti tentang fiqih hadits daripada orang yang engkau cela?! Bercerminlah terlebih dahulu

dan simaklah bersamaku kisah berikutyang semoga bisa menjadikan pelajaran berharga bagi kita bersama:Al-Khothibal-Baghdadi mencerita-

kan dari Abdulloh bin Hasan al-Hisnajani:"Saya pernah di Mesir, saya mendengar seorang hakim mengatakan di Masjid Jami':'Ahli hadits adalah

orang-orang miskin yang tidak mengerti fiqihl!'i Saya -yang saat itu kurang sehat- mendekati hakim tersebut seraya mengatakan:"Para sahabat

Nabi berselisih tentang luka pada kaum lelaki dan wanita, lantas apa yang dikatakan Ali bin Tholib, Zaid bin Tsabit dan Abdulloh bin Mas'ud?" Ha-

kim tersebut diam seribu bahasa. Kemudian saya katakan padanya:"Tadi engkau mengatakan bahwa ahli hadits tidak mengerti fiqih, sedangkan

saya orang ahli hadits yang rendah saja menanyakan hal ini kepadamu namun engkau tidak mampu menjawabnya, lantas bagaimana engkau

menudingbahwaahli haditstidakmengerti,padahal engkausendiri tidakmengerti?l! (Syaraf Ashobil Haditshlm.lqz\
Sebagaimana dikatakan lbnu Aqil dalam pembelaannya kepada lmam Ahmad bin Hanbal. (Lrhat Manaqib lmam Ahmad bin Hanballbnul )auzi

hlm.6z)

2.
J.

4.
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TEKS HADITS
Hadits ini memiliki beberapa lafadz yang berbeda,

kami akan memilih sebagiannya yang disebutkan oleh
lbnul Qosh dalam Fawaid Hadits Abu Umair sehingga
memudahkan kita untuk mengambil fawaidnya:

,rtu):ei- yt J"y,:t o€ :Jti y.6 i fiV
,a Gu. aj 6Lhi)

Dari Anas 4*, io berkala: "Nabi ffi sering berziarah
(berkunjung) kepada kami, dan kami membersihkan tikar
milik kami untuk beliau, kemudian beliau sholat di atas-
nya, beliau berkata kepoda soudoraku: "Wahai Abu Umair,
apa yang sedang dilakukan oleh Nughoir (burung kecil)?!"

ht J'-t-t '-lS q'df 6}i
Dari Anas bin Matik berkata: Abu Thothah.memitiki anak
yang berkunyah Abu Umoir. Nabiapabila datang kepada
Ummu Sulaim maka beliau mencandai Abu Umair, suatu
saat Nabi melihatnya sedih, maka beliau bersabda: Men-
gopa sayo lihot Abu Umair sedihT Mereka mengatakan:
Wahai Rosululloh, burung kecil moinannya mati, kemudi-
an Rosululloh M bersabda: "Wahai Abu lJmair, apa yong
sedang dilakukan oleh Nughoir?!" Anas berkata: Saya tidak
pernah menyentuh sesuotu pun boik khuzzah (kain yang
terbuat dariwol dan sutra) dan kain sutra yang lebih halus
doripada telapak tangan Rosululloh.

TAKHRIJ HADITS
Asli hadits ini adalah SHOHIH diriwayatkan oleh

banyak ulama ahli hadits. Di antaranya lmam Bukhori
szz8, Muslim zr5o, ath-Thoyyalisi 2o88, Ahmad 3/t'r9,
Abu Dawud 4g6g,Tirmidzi 333, Nasa'i 1o16s,lbnu Majah

?\i'AttE3 ib M
tliiSr

372o, Abu Awanah r5or, ath-Thohawi 4/t94, lbnu Hib-
ban 23o8, lbnu Abi Syaibah 4o4z dan lain sebagainya
banyak sekali.

At-Tirmidzi berkata: "Hasan Shohih'i Al-Baghowi ber-
kata: "Hadits ini disepakati keshohihannya'i lbnu'Asakir
berkata: "Hadits ini disepakati keshohihannya." Al-Uqoili
berkata: "Hadits masyhur shohih dari Anas'i Al-lroqi ber-
kata:"Hadits shohih'i

FAWAID HADITS

. Sebagian orang yang rnencela ahli hadits berkata:
?hli hadits kurang kerjaan, mengapa mereka meri-
wayatkan hadits-hadits yang tidak ada faedahnya se-
perti inii'Mengetahui hal itu, maka bangkitlah seorang
ulama ahli hadits bernama Abul Abbas Ahmad bin Abi
Ahmad ath-Thobari asy-Syaf i, yang dikenal dengan
lbnul Qhosh untuk melakukan penelitian hadits ini dan
mengeluarkan enam puluh faedah jlmu dari hadits ini,
semua itu beliau tuangkan dalam risalahnya "Juz Fiihi
Fawaid Hadits Abi Umair'!6

Di awal pembukaannya, beliau merigatakan: ?da-
pun hadits Abu Umair, maka berikut ini saya akan me-
maparkan riwayatnya dan mengeluarkan enam puluh
butir-butir ilmu berupa fiqih,.sunnah, faedah dan hik-
mah, agar pencela ahli hadits mengetahui keutamaan
ahli hadits dan agar mereka menutup mulutdari mencela
ulama ahli hadits':7

Berikut ini kami kutip duabelas point penting dari
beliau dengan beberapa perluasan:

1. Tnwnoxui SrsurH Arnmr yRnc MuuR

Sungguh sangat mulia akhlak Nabi ffi, salah satu
yang beliau tunjukkan dalam hadits ini adalah sikap
tawadhu'nya kepada kaum lemah, beliau berziarah ke

rumah mereka, bercanda dengan anak kecil, sholat di
rumah mereka, padahal siapakah beliau?! Beliau adalah
pemimpin dan manusia terbaik di dunia!!

lni hanyalah sekedar contoh, di sana masih banyak
lagi sikap-sikap beliau yang menunjukkan tawadhu'nya
beliau, baik sesama keluarganya, sahabatnya, dalam
pakaiannya, makanannya dan lain sebagainya8.

Oleh karenanya, seyogyanya bagi kita untuk meniru
akhlak beliau dan menerapkannya dalam kehidupan
kita. Yakinlah, bahwa hal itu akan semakin meninggikan
derajat kita. Sebaliknya, yakinlah bahwa kesombongan
hanyalah semakin merendahkan kita. Nabi ffi bersab-
da:

'Wr;;"Lsiv:lS
V\P
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6.
7.

8.

Risalah ini telah tercetak oleh Maktabah as-Sunnah, Kairo, cet pertama Th. r 992 dengan tahqiq Shobir Ahmad al-Bathowi.
Lihat pula FdthulBorilbnuHajar rcl7'16, Mu'jom Al-Mushonnofatfi Fothil Bari Masyhur Hasan hlm. 167-168
Lihat buku ot-Towodhu'wa Manzilatuhu Minad Din oleh Syaikh Husain al-Awaisyah dan at-Tawadhu'fi Dhottil Qur'an Karim wa Sunnoh ash-Sho-

hihaholeh Syaikh Salim aFHilali.
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Barangsiapa yong tawadhu karena Alloh, maka Alloh akan
meninggikannya. (HR. Abu Nu'aim dalam ol-Hilyah 8/c6.
Dan dihasankan al-Albani dalam ash-Shohihoh: zzzS)

Alangkah indahnya ucapan penyair:

91 *r7Jt oti,ii,a ;b
a-_j'*i'-- oeLJKvJ

Tawadhu'lah, niscaya engkau akan seperti bintang
Dia terang diatos air padahaldia tinggi di atas 

.

Janganlah dirimu seperti asap yang mengangkat dirinya
Ke udara tinggi padahal dia sebenarnya rendah.e

2. EIxR JnrRr TRHcRI

Jabat tangan hukumnya Sunnah ketika bertemu,
oleh karena itu, Anas .$rberjabattangan dengan Rosu-

lulloh. Beliau sendiri pernah mengatakan:

ut l*,2* :ry ci?:.,,J' ,y s
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Jika dua orang muslim bertemu lalu beriobat tangan dan
memujiAlloh dan meminta ompun pada-Nya maka diam-
puni dosa keduonya. (HR. Abu Dawud sztz, al-firmidzi
z/'rzt,lbnu Majah lzo3, Ahmad qlz8g dan dishohihkan
al-Albani dalam ash-Sh ohihah: szs)

Al-Mubarokfuri berkata: "Hadits ini menunjukkan
disunnahkannya berjabat tangan ketika bertemui"o

Namun perhatikan bersamaku perkataan Anas 4L-':
"Tidaklah saya menyentuh tangan..." Beliau ,$, me-
ngatakan "Saya" dan tidak mengatakan "Kami'sehingga
tidak mencakup Ummu Sulaim, karena memang Nabi

ffi hanya berjabat tangan dengan kaum pria saja, bu-
kan dengan kaum wanita, bahkan ketika bai'at-pun be-
liau tidak berjabat tangan dengan para wanita. Lebih

tegas lagi, Nabi bersabda:

Sungguh kepala laki-laki ditusuk dengan jarum dariiarum
besi (maka itu) lebih baik daripada dia menyentuh wanita
yang tidak halal baginya. (HR. ath-Thobaroni Mu'jam Kabir

zo/t74 dan dishohihkan lbnu Hajar dalam Mukhtashor
Targhib hlm. rgz dan al-Albani ash-Shohihahno.zz6)

Dalam hadits ini terdapat ancaman yang keras bagi
orang yang menyentuh wanita yang bukan mahromnya.
Hadits ini menunjukkan haramnya berjabat tangan anta-
ra lawan jenis karena ini masuk dalam kategori menyen-
tuh sebagaimana tidak.samar. Hal ini banyak melanda
kgbanyakan kaum muslimin .pada zaman sekarang, ter-
masukjuga orarig yang dianggap berilmu!! Lebih dari itu
sebagian gerakan lslam membolehkan bahkan mengan-
jurkan para anggotanya dengan berpegang pada syub-
hat-syubhat yang lemah.'1

Dengan demikian, maka dapat kita pahami bahwa
berjabat tangan dengan lawan jenis hukumnya tidak bo-
leh, apalagi hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama."

3. TTRHyRTR Rosututtox PrnruRn SHour 0t ATAs TIKAR

Dalam hadits di atas dan hadits-hadits lainnya, ter-
dapat dalil bolehnya sholat di selain tanah, baik tikar,
karpet, kain, keramik dan lainnya. lmam Tirmidzi berkata:
"Hadits nnas {ni ini hasan shohih. lnilah yang diamalkan
oleh mayoritas ahli ilmu semenjak sahabat dan setelah-
nya, mereka memandang bahwa sholat di atas tikar ti-
dak masalah. lnilah pendapat Ahmad dan lshaqJ'

Seandainya sholat itu wajib di atas tanah, tentu Nabi

akan menyingkap atau menyuruh Anas *t9, menjauhkan
tikar tersebut darinya, padahal ada suatu kaidah:

wdtt
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9. A' y a n u I As h ar, a sh-Shofad i I / z +, httpl / www.alwa rraq.com
10. Tuhfatul Ahwadzi 7 / 429.
ll. Silsilah Ahadits ash-Shohihah t/++8-+qs, al-Albani.

Tidok boleh menunda penjelasan di saat dibutuhkan.

Sekalipun hadits ini bercerita tentang sholat sunnah
namun mencakup juga sholat wajib karena kaidahnya
tidak ada perbedaan hukum antara sholat sunnah dan
wajib kecuali ada dalil.

Faedah ini merupakan bantahan terhadap suatu
fiqih aneh bin ganjilyang belum penulis ketahui kecuali
pada zaman ini, dimana ada seorang yang berpemaham-
an bahwa sholat wajib itu harus di atas tanah, bahkan
dia menulis fiqih ganjilnya tersebut dalam sebuah kitab
berjud ul "Sholat Wajib di Atas Ta nah" atau judul lengkap-
nya "Ternyata Rosululloh ffi menjalankan Sholat Wajib
di Atas Tanah Tanpa Tikar dan Sajadah".'3

4. AsRrHvR Suq Snmpnr AoR DRtrt vRruc MtHrutsrRHruvR

lni adalah sebuah kaidah yang penting, yaitu:

12. Lihat risalah AdillatuTahrim Mushofahah Ajnabiyyah oleh Syaikh Muhammad bin Ahmad lsmail, dan telah diringkas oleh akhuna al-Ustadz Abu

lbrohim dalam Majalah Al IURQ0N edisi. 1olTh. Vl.

13 Lihat bantahan selengkapnya dalam tulisan akhuna al-Ustadz Abu lbrahim dalam Majalah AL trURQON edisi +/Th. o.
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Asal segala sesuatu adalah suci.

Hal ini mencakup tanah, air, pakaian'a, batu dan se-

bagainya, semuanya pada asalnya adalah suci sampai
ada dalilyang menajiskannya. Salah satu dalilyang men-
dasari hal ini adalah hadits Nabi:

Dan tanah dijadikan bagiku sebagai tempat dan aiat ber-
sucr. (HR. Bukhori3z8 dan Muslim szr)

Adapun segi pendalilannya dari hadits ini karena
Nabi sholat di rumah tersebut, padahal dia tahu bahwa
di rumah tersebut ada anak kecil yang ada kemungkinan
dia kencing atau berak dan sebagainya. Namun, Nabi ti-
dak mempermasalahkan hal itu karena memang- kaidah
asalnya segala sesuatu itu suci sampai kita yakin akan
najisnya.

5. lebih Utama Sholat diTempatYang lebih Nyaman

Segi pendalilannya, karena Nabi sholat di tikar yang
sudah dibersihkan, dan tidak sholat di tanah saja. Hal itu
menunjukkan kepada kita bahwa yang lebih utama bagi
seorang yang akan sholat adalah memilih keadaan dan
tempat yang lebih nyaman agar dia lebih khusyu'dalam
sholatnya. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan kepada
seorang apabila makanan telah siap dan sholat diku-
mandangkan agar mendahulukan makan terlebih dahu-
lu, dan beliau juga melarang orang sholat sedangkan dia
menahan kencing atau berak, semua itu agar seorang
khusyu'di dalam sholatnya. Dalam kaidah, dikatakan:

w
Menjaga dzat ibadah lebih utama daripada menjaga tem-
pat maupun sifat ibadah.

Faedah ini membantah sebagian kalangan yang le-
bih memilih mempersusah keadaan dengan alasan agar
pahalanya lebih utama, seperti ada di antara ahli ibadah
apabila mau sholat maka dia memakai baju panas dan
mengikat kaki mereka tatkala sholat malam. Semua ini
adalah berlebih-lebihan yang dilarang dalam agama.

Adapun makna kaidah ulama:"Pahala itu tergantung
beratnya amal perbuatan"adalah bila keberatan tersebut
suatu hal yang lazim dalam ibadah, seperti beratnya per-

jalanan manasik haji atau mengambil air'wudhu tatkala
musim dingin yang sangat dan lain sebagainya, bukan
ibadah yang seorang masih ada peluang untuk mencari
yang lebih nyaman. Wallohu a'lam.

6. Kuosffi AUID ADALAH HUJJAH

Segi pendalilannya, karena Nabi bertanya kepada
sebagian sahabat tentang keadaan Abu Umair, lalu me-
reka menjawabnya dan Nabi membenarkannya. Sean-

dainya khobar ahad tidak diterima, tentunya Nabi akan

. inenunggu jawaban para sahabat agar mencapai mu-
tawatir terlebih dahulu!!

Faedah ini membantah faharn sebagian kalangan
yang menolak hadits-hadits Rosululloh ffi dengan ala-
san karena haditsnya hanya ahad!!

lmam Syaf i ffH berkata: "Saya tidak mendapati
perselisihan pendapat di kalangan ahli ilmu tentang me-
nerima hadits ahad."'s

lmam Abu Mudhoffar as-Sam'ani berkata: "Sesung-
guhnya suatu hadits apabila telah shohih dari .Rosu-
lulloh ffi maka dia mengandung ilmu. lnilah perkataan
seluruh ahli hadits dan Sunnah. Adapun faham yang
menyatakan bahwa hadits ahad tidak mengandung
ilmu dan harus berderajat mutawatir, maka faham ini
hanyalah dibuat-buat oleh kaum Qodariyyah dan
Mutazilah dengan bertujuan menolak hadits Nabi.
Faham ini kemudian diusung oleh orang-orang belakan-
gan yang tidak berilmu dan tidak mengetahui tujuan
faham ini.

Seandainya setiap kelornpok mau adil, sungguh me-
reka akan menetapkan bahwa hadits ahad mengandung
ilmu karena engkau lihat sekalipun keadaan mereka
yang compang-camping dan beragam aqidah mereka,
namun setiap kelompok dari mereka berhujjah dengan
hadits ahad untuk menguatkan fahamnya masing-ma-
sing".'6

7. BotrnnvR AnRr Krcrt BrnmRtru DrucRru BuRut'tc, oltt

BottttnyR Mrncunutc BuRuttc DT SANGKAR DAN SuENtsNyA

Memelihara burung hukumnya boleh, karena hal itu
termasuk urusan dunia, kaidahnya:

"dr+)

")( ge :a,,; ,y d:i tt?, ,lttilct;

la.o. . ' a'ri-Jl ) r ,.e
9 J'9 i;u.yt.rri6jr €,k:rl,

Asal dalam masalah dunia adalah boleh sehingga ada
dal i I yan g melara ng nya.

Apalagi, ada beberapa dalil yang menunjukkan bo-
lehnya, seperti hadits pembahasan kita ini. Namun hal

@*q,o o.rv$:! x.) ? r

14 Oleh karena itu, tidak dinukil dari Nabi bahwa beliau mencuci pakaiannya usai mendapatkannya atau membelinya, walaupun dari orang-orang
kafir. Wallohu a'lam.

15 Ar-Risalah hlm. +sz, tahqiq Syaikh Ahmad Syakir.
16 Sebagaimana dinukil oleh al-Asbahani dalam kitabnya A l-Hujjoh fi Bayanil Mahajjah z/zz8-4o.
17 LihatFatawa Lajnah Daimah t3/39, al-Muru'ah Masyhur bin Hasan hlm. r 8s.
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itu dengan syarat memberinya makan dan minum serta

kebutuhan-kebutuhan lainnya, sebagaimana dikatakan

oleh alrlraqi dalam Thorhu Tatsrib berdasarkan hadits

tentang wanita yang disiksa di neraka karena sebab ku-

cing "Dia tidak memberinya makan dan minum"."7

8. Snvnrc Arunr Krctt

Hadits ini menunjukkan kepada kita rasa kasih

sayang Nabi kepada anak kecil. Oleh karena itu hen-

daknya bagi orang tua bersikap kasih dan sayang.ter-
hadap anak-anak mereka, sebab hal itu dianjurkan bleh

agama. Demikian pula, hendaklah menjauhi sikap kasa_r

din keras, sebab hal itu dilarang agama. Rosululloh ffi
merupakan suri tauladan yang baik dalam masalah ini.

Abu Huroiroh &,, berkata:

tr ,i,il' 'Jtii 
.t1)r2 

tu-oooilt 

--
jE ,\:rti"&" US s ,i,i;, a

,u,' it-,
Rosululloh M mencium al-Hasan bin Ati sedang Aqro'bin
Habis duduk di sisinya. Aqro' mengatdkan, "Saya mempu-

nyai sepuluh anak, saya belum pernah mencium seorang

pun di antara mereka!' Rosulutloh M memandangnya se-

raya berkata, "Barangsiapa yang tidak menyayangi maka

tidaklah disayang;'(HR. Bukhori 5997, Muslim z3r8)

Hadits-hadits tersebut memperlihatkan kepada kita

betapa agungnya akhlak Nabi &. Dan anjuran kepada

kita untuk sayang terhadap anak-anak. Maka luangkan-

lah waktumu untuk bercanda dengan anak dengan tan-
pa berlebihan, karena jika berlebihan juga tidak bagus

dan menghilartgkan wibawa orang tua di depan anak.

9. KUNyAH BnctYnnc Bttutvt PuttvR AnRr

Kunyah (baca: kun-yah) yaitu nama yang diawali de-

ngan ?bu" jika laki-laki dan "Ummu" jika perempuan.

Hal ini pada umumnya merupakan suatu penghormatan

dan kemuliaan, sebagaimana kata syair:

b;'J^-J-)lif 'kt " 
''5f

-;llti""r-*Jitti-+l( l:
Aku memanggilnya dengan kunyah sebagai penghor-

matan padonya

Dan saya tidak menggelarinya, karena gelar adalah
jelek baginya.

Hadits di atas menunjukkan disyari'atkannya kunyah
bagi anak kecil dan bagi orang dewasa, sekalipun be-

lum punya anak. Oleh karena itu, merupakan kebiasaan

salaf dari kalangan sahabat adalah berkunyah sekali-

pun belum dikaruniai anak." Maka hal ini membantah
pendapat sebagian kalangan yang melarang kunyah
bagi yang belum punya anak. Hal ini diperkuat lagi de-
ngan hadits lainnya sebqgai berikut:

f iFl q'Jvt
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18 Al-Mushonnaflbnu Abi Syaibah (s/zazt8).
19 Silsilah Ahodits ash-Shohihah al-Albani (r rz).
20Lihatbuku "Marwiyyatat-MuzahwoDia'bah"olehsyaikhFahdbinNifayyiiLihatpula'tulisanshohibunaal-UstadzAbuAbdillahl'BeginilahBila

Nabi Bercanda"dalam Al Furqon edisi e/Th.z

/dt/6 0- -/ot'+t'.4 qJ ..ilLi
,;))\it.ffi

W *'J:JU6,F !,
Dari Urwah bahwasanya Aisyah w{b-' pernah berkata.ke-
pada Nabi ffi;"Wahai Rosululloh, seluruh istrimu mempu-
nyai kunyah selain diriku!' Maka Rosulutloh ffi bersabda,
"Berkunyah.lah dengan Ummu Abdillah;'Setelah itu Aisyah

selalu dipanggildengan Ummu Abdillah hingga mening-
gal dunia, padahal dia tidak melahirkan seorang anak pun,
(HR. Ahmad 6/to7, r 5r, Abu Dawud 497o, Abdurrozzaq
dalam al-Mushonnaf t9858 dengan sanad shohih)

Hadits ini menunjukkan disyari'atkannya kunyah
sekalipun belum punya anak. Maka hendaknya kaum
muslimin menerapkan Sunnah ini baik kaum pria mau-
pun wanita. Karena hal ini termasuk adab lslam yang

tidak ada dalam agama-agama lainnya sepengetahuan
kami. Sungguh amat disayangkan banyak di antara
kaum muslimin yang melupakan Sunnah ini. Amat ja-

rang sekali kita menjumpai orang yang berkunyah pa-

dahal dia mempunyai banyak anak, apalagi lagi yang

belum punya anak!'e

10. RosuruuoH ffi Jucn BrncnnoR

Rosululloh M adalah sosok yang sangat mulia
akhlaknya, salah satunya beliau kadang bercanda kepa-

da istrinya, para sahabatnya'o, di antaranya adalah canda

beliau dengan anak kecil dalam hadits ini.
Tapi ingat, canda Nabi adalah canda yang tidak ada

kedustaan di dalamnya dan tidak melampaui batas,

sebagaimana banyak dilakukan oleh sebagian kalangan,
bahkan ada sebagian yang menjadikannya sebagai pe-

kerjaanll lmam lbnu Hibban menjelaskan bahwa canda

ada dua macam:

tdi5i {OTahun l(etujuh / lumadd Ulal42g ltui.' {r' t}EbLJl 4:Jl \.:rJl 19*w"'..w*-



Pertama: Canda yang terpuji, yaitu canda yang tidak ter-
campuri dengan dosa dan tidak memutus,hubungan.
Kedua: Canda yang tercela, yaitu canda yang menye-
babkan permusuhan, menghilangkan wibawa, dan de-
ngan dusta."

1 1. FInnsnT ITU MEMANG ADA
Faedah ini diambil dari lafadz"Lalu Nabi melihqtnya

sedih'i Hal itu menunjukkan adanya firasat, karena me-
lihat muka seorang. Firasat seperti ini bukanlah terma-
suk mengetahui ilmu ghoib sama sekali. Oleh kar€na itu,
para ulama menjelaskan bahwa firasat terbagi menjadi
tiga macam:
Pertama: Firasat imaniyyah, yaitu firasat yang meru-
pakan ilham dariAlloh ffi kepada sebagian hamba-Nya
yang beriman,'ini adalah sebuah keluarbiasaan atau bia-
sanya disebut dengan karomah, seperti halnya Kholifah
Umar bin Khoththob dan lainnya". Firasat ini.khusus
bagi orang-orang beriman. Tapi ingat, bahwa firasat bu-
kanlah dalil yang kuat. Oleh karena itu firasat tidak bisa
dijadikan landasan hukum syar'i dengan kesepakatan
ulamat3.
Kedua: Firasat Riyadhiyyah, yaitu firasat orang y-ang

biasanya lapar dan menyepi, sebagaimana biasanya
terjadi pada ahli ibadah. Firasat ini tidak menunjukkan
keimanan atau wali, karena firasat ini mencakup muk-
min dan kafir. Anehnya banyak orang-orang jahil tertipu
dengannya.
Ketiga: Firasat Kholqiyyah thobi'iyyah, yaitu firasat de-
ngan melihat tubuh seorang, seperti orang yang besar
kepalanya pertanda pintar, besar dadanya pertanda
orang yang ramah dan seterusnya. Hal ini bisa terjadi
karena dengan hikmah Alloh slfi ada keterkaitan antara
lahir dan bathin'a

12. MrHcxrsun 0nRHc YRHc SrorH

Sesungguhnya menghibur orang-orang yang sedih,
baik karena kena musibah, sakit, cacat dan sebagainya
merupakan suatu amalan yang sangat utama. Oleh
karena itu, dalam hadits ini Nabi menghibur Abu Umair
yang sedih karena burungnya mati. Rosululloh ffi juga
pernah bersabda:

t;;

Amalan yang paling utama adalah engkau memasuk-
kan kegembiraan kepada saudaiamu yang beriman atou
memboyarkan hutang atou memberikan mokanan roti
padanya. (HR. lbnu Abi Dunya dan ad-Dailami dengan
sanad hasan. Lihat ash-Shohihah no. t+gq)

Sungguh hal ini merupakan keindahan syarilat ls-
lam yang mUlia ini, karena orang-orang tersebut adalah
kaum yang lemah mentalnya dan sangat membutuhkan
hiburan. Oleh karena itu, kita lihat orang-orang yang
menyebarkan kristenisasi menjadikan hal ini sebagai
salah satu lahan untuk menyebarkan program mereka,
mereka mendatangi para pasien di rumah sakit yang
tidak dijenguk oleh keluarganya atau dalam kesusa-
han membayar biaya pengobatannya, lalu mereka pun
datang mendengarkan keluhan mereka, menghibur dan
membantu mereka, setelah itu secara perlahan mereka
memasukkan program jahat mereka!!

Maka hendaknya kita bersemangat menghidupkan
amalan utama ini dalam kehidupan keseharian kita ber-
sama keluarga kita, sahabat kita, masyarakat kita dan
sebagainya, dengan ucapan, perbuatan, harta dan se-
bagainya, semoga Alloh J& melipatgandakan pahala
bagi kita. Amin.

a4r,.O 4lL -

2l Roudhotul Uqola' hlm. tt.
22 Lihal kisah-kisa h menarik tentang firasat para sahabat dan u lama dalam oth-Thuruq al-Hukmiyyah oleh lbnul Qoyyim hlm. : s-e6
23 lmam Syathibi berkata:"Oleh karenanya, seandainya seorang mendapatkan mukasyafah bahwa barang ini dicuri, atau najis, saksi itu pendusta,

harta itu untuk Amr dan sebagainya, maka hal itu tidak dibenarkan. Tidak boleh baginya berpindah kepada tayammum, meninggalkan per-
saksian dan saksi gara-gara firasat, karena kita diperintahkan untuk menghukumi sesuatu yang dhohir dengan hukum syari'at'i (Al-Muwafaqot,
z/'r8+).

24 Lihat M ait o rij Sallkln I b n u I Qoyyi m 3/3 6s-3 6 5.

>> Sambungan dari halaman 8

3. Cukuplah bagi kita tawassulyang disyari'atkan, seperti
tawassul dengan nama dan sifat Alloh ffi amal sho-
lih, taat dan mengikuti ajaran Nabi ffi. lnilah tawossul
yang disyari'atkan. Adapun tawassul-tawassul yang
tidak disyari'atkan, seperti berdo'a atau meminta to-

\t? cr$r t!"i ,b'JrU i,,f laifu' .#f

long kepada orang yang telah mati, atau tawassul
dengan jah (tuah) Nabi, maka hal ini merupakan ta-
wassul yang dilarang dalam agama.r0 Wallohu a'lam.
(Dijawab oleh ustadz Abu Ubaidah)

;;"Jhi )(6-te'#'ri

t0 TuhfatulQori fir Roddi'ala al-Ghumarihlm.251-252. Lihat juga masalah tawassul secara luas dalam at-TawwassulwalWasilah oleh lbnu
Taimiyyah, at-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu oleh al-Albani, at-Tawashul ilo HaqiqotiTawassul oleh Muhammad Nasib ar-Rifa'i.
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Para pembaca yang budimaru semoga Alloh t$i#

senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
kepada kita semua. Dan semoga Alloh menjadi-
kan kita orang-orang yang istiqomah beriman dan
beribadah kepada-Nya. Pada pembahasan kali ini
kami ingin mengajak para pembaca untuk mengenal
aqidah Imam Syaf i dari dekat.

Bahasan ini kita angkat karena pada umum-
nya kaum muslimin di negeri kita yang tercinta
ini memilih pendapat-pendapat beliau dalam hu-
kum-hukum fiqih. Walaupun beliau sendiri tidak
pernah mengajak manusia untuk memilih madzhab
beliau, apalagi untuk taqlid pada beliau dan me-
ninggalkan pendapat para ulama yang lain. Taqlid
dalam bermadzhab telah menimbulkan perpecahan
dan keterbelakangan dalam umat Islam. Namun
dalam pembahasan kali ini kita belum membahas
pandangan Imam Syaf i tentang taqlid, insya Alloh
akan kita kupas pada kesempatan lain.

Yang menjadi pertanyaary mengapa dalam
hukum-hukum fiqih mereka condong memilih
pendapat beliau, -sekalipun perbedaan pendapat
dalam masalah-masalah fiqih adalah hal yang wajar
di kalangan para ulama-, tetapi tidak condong ke-
pada pemahaman beliau dalam persoalan aqidatr,
padahal pada masalah ini tidak terjadi perbedaan
pendapat di kalangan para ulama.

Pada kesempatan kali ini kita lihat dari dekat
keyakinan dan pegangan Imam Syaf i dalam be-
ragama danberaqidah. Kita akan sebutkan ungkap-
an-ungkapan imam Syaf i dalam kitab-kitab beliau
atau melalui riwayat-riw ay at y ang dinukilkan mu-
rid-muridnya.

@LJra;Jl \.;-rJt

S Pertama: Imam Syah'i berkeyakinan bahwa 
W

ffi agama Islam adalah agama satu-satunya ffi

ffi yurg diterima Alloh #. Orang-orang yang 
W

$ tiaat beriman dengan risalah nabi Muham- ffi
ffi mad & adalah kafir. W

Hal ini berulang kali beliau 'i{a jelaskan dalam
kitab beliau al-Umm dan kitab ar-Risalah. Berikut ini
kita nukil ungkapan beliau dalam kitab nl-Umffi ii-
Lid: z,hkn.266:

Senantiasa sesuatu yang diharamkan Alloh ffi
terhadap Bani Israil dan orang-orang Yahudi se-

cara khusus. Begitu pula terhadap umat selain
mereka semenjak waktu diharamkan sampai
pada waktu Alloh mengutus Muhammad #
maka Alloh sp mewajibkan beriman dengannya.
Dan memerintahkan untuk mengikuti Rosululloh

ffi serta taat terhadap perintahnya. Dan Alloh
gE memberitahu para makhluk bahwa ketaatan
kepadanya merupakan ketaatan kepada Alloh
ffi . OanAgamanya al-Islam menghapus segala
agama sebelumnya. Dan Alloh ffi menjadikan
orang mendapati dan mengetahui agamanya
lalu tidak mengikutinya sebagai orang kafir ter-
hadap-Nya. Karena Alloh,€ berfirman:

{ }f:.jiit,-"O-l\iy p

Sesungguhnya agnma yang diterima di sisi Alloh
hanyalah Islam. (QS. al-,{rof foTl: t9)

Seperti inilah yang terdapat dalam al-Qur'an.
Dan Alloh gE menurunkan terhadap para a

21ww:#P
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dalil-dalil yang beliau kemukakan dapat kita keta-

{ @ op6ru:<;, t-) }"3 }:i ;;,fl',:ilffl1i,l"fi*,tgfi*'lu*
Katakanlah (wahai Muhammad): ',Wahai ahli Kitqb, Allbh &. Barangsiapa yang tidak memeluk Islam

marilah (berpegang) kepadakalimat (tauhid) yang ti- dan-tidak memperkenankan seruan Nabi Muham-

dak ada prrrrlirih-o, antara kami dan knmu, ba'hwa mad ffi maka ia adalah kafir'

tidak ada yang kita sembah kecuali Atloh & dqn ti- _ Keyakinan Imam Syafi'.i tersebut sesuai dengan

dak kita prrrikutrkm Dia dengan sesuatu pun dan al-Qur'an dan Sunnah serta ijma' seluruh umat

tidak (puta) sebagian kita menjadikan sebagialt yang Islam. Seluruh umat Islam sepakat bahwa orang-

lain sebagai Robb selain Alloh." lika merekaaerphin"g orang yang di luar Islam adalah tafir.

mqkakatakanlahkepadamerekd: "snksikanlah,bahwa Berbeda dengan keyakinan sebagian orang-

knmi adalqh orang-orang muslim." (QS. al-A rof orang yang mengaku sebagai intelektual. Dimana

toTt:64) ffi"ff#:ilH::"',"#::J:"*" 
adarah benar'

Dan kita disuruh untuk memerangi mereka Sesungguhnya orang yang berpandangan semua
sampai mereka mau membayat jizyah dalam ke- agama ulituf, sama, ilu, -se-uu 

ugui",u benar.
adaan hina, jika mereka enggan memeluk Islam. Orang tersebut telah melenceng dari iqidah Islam
Dan Alloh sE menurunkan lagi terhadap me- yur,g-dit"rungkan dalam al-Quihn dan Sunnah ser-

ta telah menentang keyakinan seluruh umat Islam.reka firman-Nya:

- Pendapat tersebut sesat dan menyesatkan secara

6t\4il$iJIsi6;'lt$l y f*j::fupan makhruk, secara akar sehat dan
{ bertentangan dengan keyakinan seluruh penganut

E i.i; t;ai u-J''46;3,u,11. lfftr; $3f *:?1 fi:iff lii:f ffi Isram vang

kitab (Yahudi dan Nasrani) firman-Nya:

\:Jg i!; i1 ^ 6yilc # ;5"" 3y
{ je6 - H 1L-4 -i i,^ii J y:-cS St Kt6

i|'j, oyTt Ei, ;66 elc;;'r*

;1,g;,i"i#j+i:i\&)Y;
a6q41h4;i"?'q{;rU
{ 4s(6iS;tiisJ4&

Orang-orangyang mengikut Rosul, Nabi yang ummi
yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Tau-

rot dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh
mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang me-

reka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalal-
kan bagi mergkn segala yang baik dan mengharamkan

bagi mereka segala ynng buruk dan membuang dari
mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada

pada mereka.(QS. al-A rof lo7: r,57)

Maka tidak tertinggal seorang pun dari makhluk
yangberakal semenjakAlloh ffi mengutus Nabi
Muhammad M"Aa*seorang ahli kitab, penyem-

bah berhala, dan tidak pula makhluk hidup yang
memiliki ruh dari golongan jin dan manusia
yang sampai kepada mereka dakwah Muham-
mad ffi kecuali telah tegak atasnya hujjah Alloh
gE untuk mengikuti agama-Nya. Maka ia men-
jadi mukmin denganmengikutinya dan menjadi
kafir dengan tidak mengikutinya."

Melalui ungkapan Imam Syaf i di atas beserta

Tapi yang sangat memprihatinkan adalah ketika
pemikiran seperti ini dianut oleh sebagian orang-
orang lrang dianggap sebagai tokoh dan figur di ka-
langan sebagian masyarakat.

Kesesatan tersebut tidak terbatas pada pribadi
tertentu tetapi disebar luaskan di tengah masyara-
kat dan generasi muda Islam. Pemikiran ini telah
merambah sebagian perguruan tinggi di tanah
air, sehingga para pengusung pemikiran sesat ini
mendapat penghargaan sanjungan di sana-sini. Ini
adalah salah satu siasat musuh-musuh Islam me-
reka sengaja mengangkat ke permukaan dan me-
nyanjung figur-figur sesat, supaya umat Islam ter-
tipu dalam memilih figur dan panutan dalam ber-
fikir dan beragama.

e,to fika ditinjau secara realita kehidupan manusia
ataupun binatang, pemikiran tersebut sangat
sesat. Karena secara naluri manusia pasti men-
cari yang terbaik dalam menjalani hidup se-
hari-hari.

fdisi 10.lahLln l(etlrjuh 1 jumada Llla142L) illti -1t1,' ljltt )2 &LJl a:Jl \. )&Jl



Bila seorang ibu ketika belanja dapat membeda-
kan antara cabai yang bagus dan yang busuk, bila
anak-anak balita ketika meminta sesuatu pasti me-
minta yang terbaik. Begitu pula orang-otuttg primi-
tif yang fidak pernah mengecap pendidikan dapat
memilih makanan, mereka juga memiliki sifat malu
sehingga mereka menutup sebagian tubuh mereka.

]angankan manusia binatang pun memiliki insting
untuk memilih sesuatu yang baik. Berbeda dengan
kaum liberal yang berusaha rhelawan naluri.

Dari sini dapat kita lihatbahwa kaum liberal atau
para cendikiawan yang menganggap semua agama
sama adalah lebih bodoh dari anak-anak balita, le-
bih tolol dari orang-orang primitil lebih dungu dari
pada binatang. Mereka hendak menyamakan antara
tauhid dengan syirik, antara iman dengan kuflrr,
antara kebenaran dengan kebatilaru antara petun-
juk dengan kesesatan. Alloh € berfirman:

'";7rt d, C(r+^';lACf" ii'ib
"l'qr'oiA"S"i6"{'qt'{;;"1'4fi e
a$3' 3tr l S "Ctlaii Ut ;;;.tr ts,;

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi) nerakcr

lahannam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka

mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk
memahami (ayat-ayat AIIoh) dan merekq mempunyai
matn (tetapi) tidnk dipergunakannya untuk melihqt
(tanda-tanda kekussnan AIIoh), dan merekn mempunyai
telinga (tetapi) tidak dipergunakannyn untuk mendengar
(ayat-ayat Alloh). Merekn seperti binatang ternak, bah-

kan mereka lebih sesqt lagi. Mereka itulah orang-orang
yanglalai. (QS. al-Arof [o7l: t7g)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa di antara jin
dan manusia ada yang lebih sesat, lebih hina, lebih
dungu daripada binatang. Mereka adalah penghuni
neraka jahanam.

Di antara ciri-ciri mereka adalah lalai dari me-
mikirkan petunjuk Alloh ffi, lalai ketika melihat
tanda-tanda kebesaran Alloh ;ffi, lalai ketika men-
dengar ayat-ayat Alloh, sehingga mereka tidak
membedakan antara tauhid dan syirik, antara iman
dan kekafiran, antara kebenaran dan kebathilary an-
tara petunjuk dan kesesatan.

Di antara ayat-ayat yang mereka lalai dari me-
mahami, membaca dan mendengarkannya adalah
ayat-ayat yang menerangkan tidak samanya antara
muslim dan kafir.

a-LJr ajJl \ . :-rJt

{@ 3}e\P iiwr't;tr:'ujifr+A\

t6('qi5rWi,;;i,t

{@#6 A#Y@'4,;rralV:;y
Maka apaknh pntut Kami menjadikan orang-orang mus-
lim itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang

kafir)? Mengapa kamu (menduga demikian): Bagaimana

kamu d al am men g amb il kep u tu s an ? (QS. al-Qolam [68] :

3536)

Alloh menyangkal sangkaan-sangkaan keji me-
reka dalam ayat-ayat-lrtrya yang mulia:

'a.tKAi^' J +4i vi,A tii a;"i' y

#as;\V4i,*r9riw)t$t;
{@ <';K;-tii'6

Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu me-

nyangka bqhwa Kami akan menjadikan mereka seperti

orang-ornng yang beriman dqn mengerjakan amal

salehT, ynitu sama antara kehidupan dqn kematinn me-

reka? Amat buruklnh apa ynng mereka sangka itu. (QS.

al-Jatsiyah [68]: zr)

Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman
dan mengerjakqn amal yang saleh sama dengan orang-

orang yang berbuat kerusakan di muka bumiT Pntutkah
(pula) Kami tnenganggap orang- orang yang bertakwa

sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?(QS.
Shod [38]: z8)

g\$tt*b)3\551Gf-3.1y

{@6i:g)?}gi
Tidaklah sama penghuni-penghuni nerakq dengan peng-

huni-penghuni surga; penghuni-penghuni surga itulnh
orang-orang yang beruntu,xg. (QS. al-Hasr l59l: zo)

{

@'i;;J tt6 <'qK 69'"(A'b
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Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-
ornng yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama. Aflapwn
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh,

maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman, sebagai

pahala terhadap apayang telah merekakerjakan. Dan ada-
pun orang-orang yang fasik (kafir) maka tempat mereka

adalah neraka Jahanam. Setiap kali merekahendakkeluar
daripadanya, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya
dan dikatakan kepada mereka: "Rasakanlah siksa neraka
yang dahulu kamu mendustakannya. (QS. Sajdah $zl:
r8-zo)

erd Demikian pula bila ditinjau secara akal sehat,
pernyataan semua agama sama, atau semua
agama benar adalah pernyataan sesat.

Orang yang berakal bisa membedakan antara
orang yang menyembah patung yang dibuat manu-
sia dengan orang menyembah Alloh yang mencip-
takan alam beserta isinya ini. Alloh gffi berfirman:

j; S W s; 6"#\:,W.7 iqJ .*i
3At &Jrtt afi t; { g' *s &'t( efi
ffi $ "rf-E:tv,':i;i. 6K W ;G, JLW f

{@ 36T.;i\'fr,6,,1:,*
Katakanlah: "Siapakah Robb langit dan bumi?" Jatnab-
nya: "Alloh." Katakanlah: "Maka patutkah kamu me-
ngambil pelindung-pelindungmu dari selain Alloh,
padahal mereka tidak memiliki kemanfaatan dan tidak
(pula) kemudhorotan bagi diri mereka sendiri? " Katakan-
lah: "Adakah sama arang buta dan yang dapat melihat,
atau samakah gelap gulita dan terangbenderang; apakah

mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Altoh & yrng
dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga ke-

dua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?"
Katakanlah: "Alloh adalah Pencipta segala sesuatu dan
Dia-lah Robb Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa."(QS.
r-Ro'du [r3]: 16)

el6 Begitu pula jika ditinjau dari segi keyakinan se-

tiap pemeluk agama, pasti mereka mengatakan
bahwa agama mereka yang paling benar.
Terlepas dari benar dan sesatnya pengakuan
tersebut. Maka pemikiran liberal yang berkata
semua agama benar, atau semua agama sama
adalah memusuhi seluruh umat yang beragama.
Karena muara dari pemikiran liberal adalah anti
agama atau ateisme. Karena menyatakan semua
agama sama, hakikatnya pernyataan ini semua
agama sesat dah bathil. Sebab setiap agama

.mengajarkan pemeluknya untuk tetap teguh
memegang agamanya, terlepas dari sesat dan
salahnya ajaran agama tersebut.

Sebagaimana kaum Yahudi mengaku agama me-
reka paling benar demikian juga Nasrani mengaku
agama mereka paling benar. Sebagaimana Alloh #
sebutkan ungkapan mereka dalarn al-Qurhn:

H:ij\\r< S'45d 5*"d,t5

{@ 6z+6,!;L;'t
Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali
tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang be-

ragama) Yahudi atau Nasrani. Demikian itu (hanya)

angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah:
"Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah
orang yang benar. (QS. al-Baqoroh [oz]: rrr)

't z, ,l\ .,,'
'^V S; S \t^4,:cJ 6 5 \:tri \jb \j6ty

{@E ri6sr6iie6ae.,y.
D an mereka b erkata: " Hendaklah kamu menj adi p en ganut
agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat pe-

tunjuk. Katakanlah: "Tidak, melainkan (kami mengikuti)
agama Ibrohim yang lurus. Dan dia (Ibrohim) bukanlah
dari golongan orang-orang musyrik." (QS. al-Baqoroh

lozl:45)
Dalam ayat di atas dijelaskan kaum Yahudi dan

Nasrani mengaku agama mereka adalah agama
yang benar. Mereka mengajak manusia mengikuti
agama mereka. Mereka mengatakan bahwa selain
Yahudi dan Nasrani tidak akan masuk surga; Tapi
Alloh gE meminta bukti atas semua pengakuan me-
reka tersebut. Jika apa yang mereka katakan adalah
benar. Mana mungkin mereka akan bisa memberi-
kan bukti karena mereka adalah orang-orang ber-
buat syirik kepadaAlloh gp.

5 si6G, J y {:;$ &r, J\}q \
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p-Yo Pemikiran kaum liberal mengatakan semua
agama sama, atau semua agama benar adalah

bertentangan dengan sunnatulloh kauniyah.

Alloh gffi telah mengatur sistem kehidupan di
alam ini dengan sempuma. Sehingga antara satu

makhluk dengan yang lainya saling melengkapi.
Alloh # membedakan antar satu makhluk dengan

yang lainnya sebagai ujian dan cobaan untuk men-
getahui siapa yang patuh dan taat kepada Alloh ffi.
Karena itu Alloh gE membedakan dalam beberapa
hal antara kewajiban dan hak laki-laki dari kewa-
jiban dan hak perempuan. Dimana kaum liberal
ingin merubah sunnatullah tersebut sehingga me-

reka ingin menyamakan antara laki-laki dan wanita
dalam iegala hal. Begitu pula Alloh gB telah men-
jadikan sebagian manusia mau beriman dan se!a-
gian lagi memilih kekafiran. Alloh # tidak jadikan
merekisama sebagaimana Alloh ;p katakan dalam
firman-Nya

dHsliiLS4^A"H&X{b'iia;Jty
"eYtitJf +ffi\\*(,:"€*t;-(.A

{@ s}{5*}:{q&{;t+
Sekiranya Alloh menghendaki, niscaya kamu diiadikan-

Nya satu umat, tetapi Alloh hendak menguji kamu terha-

dap pemberian-Ny a kepadamu, maka berlomb a-lomb alah

berbuat kebajikan. Hanya kepada Alloh-Iah kembali kamu

semuflnya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu npa yang
t eI ah kamu p er selis ihkan itu. (QS. al-Maidah [S ] : +8)

s,13"L)'#HQX{{Gt\3y

{@'"!::'
Dan kalau Alloh menghendaki, niscaya Dia menjadikan

kamu satu umat (saia), tetapi Alloh menyesatkan siapa

y ang dikehendaki-Ny a dnn memberi petuniuk kepada sia-

p a y ang dikehendaki-Ny a. Dan sesungguhnya kamu akan

ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan"'(QS. an-

Nahl [16]:93)

e\o Demikian pula bila kita lihat pemikiran liberal
yang mengatakan semua agama sama, atau
semua agama benar sangat bertolak belakang
dengan ajaran Islam yang diserukan oleh Nabi
kita Muhammad ffi.

i-LJr iLJl \.:-r'Jt

Sebagaimana penjelasan beberapa ayat yang
telah disebutkan oleh Imam Syaf i dalam ungkapan
beliau di atas. Berikut kita sebutkan di sini kembali
ungkapan tersebut kemudian kita sebutkan dalil-
dalil yang mendukung ungkapan Imam Syaf i yang
tersebut di atas.

Q.ld Beikata Imam Syaf i: "Maka Alloh & mewa-'
jibkan beriman dengannya. Dan memerintah-
tan untuk mengikuti Rosululloh ffi serta taat
terhadap perintahnya. Dan Alloh ;ffi memberi-

. tahu para makhluk bahwa ketaatan_kepadanya' 
merupakari ketaatan kepada Alloh sffi."
Sebagaimana Alloh ;ffi sebutkan dalam firman-

Nya:

-6 :f; Jr':ri'tl,'r J6 J;,;)i b-Jy
{@WA*6tirJ

Barangsiapa yang mentaati Rosul itu;'sesunSsuhnya ia

telsh mentaati Alloh. Dan barangsiapa yang berpaling),

maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemeli-

harabagi mereka. (QS. an-Nisa [4]: 8o)

Ayat di atas berulang kali disebutkan Imam
Syah'i dalam kitab-kitabnya sebagai dalil tentang
wajibnya taat dan beriman kepada Rosululloh ffi '

Q.ld fp36 Syah'i berkata: "Dan Agamanya al-Islam
menghapus segala agama sebelumnya."

Di sini Imam Syaf i menjelaskan bahwa agama

Islam yang dibawa Rosululloh ffi menghapus
agama-agama sebelumnya. Maka Alloh tidak akan
menerima agama selain dari agama Islam. Sebagai-

mana disebutkan dalam firmanAlloh cE :

e ;4 rr'i.6. ;s 6:&$ & .& Ji y

{@ t"'sse t:-Si
Barangsiapa mencari agama selain agamq lslam, maka

sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya,

dan dia di skhirat termasuk orang-orang yang metugi.

(QS. Ali Imron [:]:8S)

Imam Syaf i juga berulang kali mengutip ayat
ini dalam kitabnya ketika menjelaskan tentang wa-
jibnya mengikuti Islam sebagai satu-satunya agama
yang diterima Alloh ffi .

Kaum liberal mencoba untuk memutar balikan
pengertian dan maksud ayat di atas. Mereka me-

ngatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah orang
yang menyerahkan diri. Menurut mereka setiap

Ediri tOTahun l<etujuh / tumada UIa1429 tldei-tuni '{:Sl



orang yang berserah diri sudah masuk dalam mak-
na ayat tersebut sekalipun ia tidak mengikuti ajaran
yang dibawa oleh Rosululloh ffi. Mereka mencoba
merubah pengertian Islam dari arti yang diterang-
kan oleh Rosululloh ffi. Sekalipun arti Islam secara
etimologi dalam bahasa Arab penyerahan (ketun-
dukkan). Tetapi secara istilah syar'i Islam memiliki
arti khusus tidak cukup sebatas penyerahan diri.
Oleh sebab itu ketika Jibril bertanya kepada Nabi
ffi tentang Islam, beliau menjawab dengin mgnyg-
butkan rukun Islam yang lima. Lalu Jibril beikata:
Engkau benar .

Apakah kaum liberal lebih tahu tentang makna
Islam dari Nabi ffi dan ]ibril.>i&r. Jika diartikan se-

bagai penyerahan diri kepada Alloh sffi, maka dian-
tara konsekwensi penyerahan diri tersebut adalah
beriman kepada Rosul-Nya. Jika hal itu tidak ter-
bukti maka itu adalah pembangkangan liepada
Alloh ffi bukan penyerahan diri kepadaAlloh €.
a,\o Berkata Imam Syah'i: "Maka tidak tertinggal

seorang pun dari makhluk yang berakal semen-
jak Alloh Jft mengutus Muhammaa ffi Uait<

seorang ahli kitab, penyembah berhala, dan ti-
dak pula makhluk hidup yang memiliki ruh dari
golongan jin dan manusia yang sampai kepada
mereka Dakwah Muhammad ffi kecuali telah
tegak atasnya hujjah Alloh ffi untuk mengikuti
agama-Nya. Maka ia menjadi mukmin dengan
mengikutinya dan menjadi kafir dengan mening-
galkan mengikutinya."
Di sini Imam Syah'i menjelaskan tentang keu-

muman ajaran Islam yang dibawa Rosul. Meliputi
seluruh jenis dan suku manusia tidak terbatas un-
tuk bangsa Arab saja. Bahkan tidak terbatas kepada
manusia semata akan tetapi juga mencakup bangsa
jin. Barangsiapa yang sampai kepadanya seruan
Islam lalu ia tidak mengikutinya, maka ia menjadi
kafir dengan meninggalkan mengikutinya.

Banyak sekali ayat al-Qur'an dan hadits-hadits
Rosululloh ffi menjelaskan hal tersebut, di anta-
ranya:

,.4i G o6'^311 J y';Xi U; F

{ @ 5;;.\ o(ti}u'",f.J:
Dnn Knmi tidak mengutus kamu, melninkan kepada

umat manusia seluruhnya sebagai pembarna berita gem-
bira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan

manusia tiada mengetahui. (QS. Saba' [34]: z8)

;i*; *'c.6:\4(\J;i ir;rlri; iit
'j-$ :n E i{' xG iit'" i Fia :e

Secara khusus kepada ahli kitab, Alloh gE
katakan:

iy, F ry_6;:"F+":, vt{:dylt*_y

{@
Wahai ahli^Kitab, sesungguhnya telah datang kepada

kamu Rasul Kami, menjelaskan (syari'at Kami) kepada-

mu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul, agar kamu
tidak mengatakan: "Tidok ada datang krpada kami bsik
seorang pembawn berita gembira mqupun seorang pem-
beri peringatan." Sesungguhnya telah datang kepadamu
pembawa beritn gembira dan pemberi peringatan. Alloh
& ttttana Kuusq qtas segaln sesuata. (QS. al-Maidah
[o5l: 19)

Bersabda Rosululloh ffi:

:Jrl fii ffi n' J't ') ,; *r;* gi *
4b(€,&"r:y,f ',i+tt:
V'i tr "'>"r;i C'e.'';o l'tA;Ajex\i

16r q6,-ei"u ig lr q U;ri
Diriwayatkan dari Abu Huroiroh ,&-' dari Rosululloh

M, bnhzaasanya beliau berssbda: "Demi Dzat yang nya-
wa Muhammad berada di tangan-Nya. Tidaklah mende-
ngar tentang aku dari umat ini, seorang Yahudi mnupun
seorang NosranL Kemudian ia mati dalam kendaan tidak
beriman kepadaku kecuali ia menjadi penghuni nerska" .

(HR. Muslim)

Demikian sekilas penjelasan tentang perkataan
Imam Syah'iseputar kebenaran agama titim. Keya-
kinan yang wajib diimani oleh setiap orang yang
mengaku sebagai muslim.

Berkata Imam Syaf i:

Dan barangsiapa yang kafir dengan satu ayat dari kitab
Alloh. (al-Qur'an), ia menjadi kafir" .

Wqllohu a' lam, w ashalallahu' ala nabiy ina Muhammad
wa'ala alihi wa shahbihi wasallam.ll

iiG ;:s y,?Y V*g Vt
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Di antara nikmat terbesar yang Alloh unug"ruhfr,un

kepada umat ini adalah disempurnakannya agama ini

sebagaimana dalam fi rman-Nya:

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama

kalian, dan telah Ku-cukupkan kepada kalian nikmat-Ku,

dan telah Ku-ridhoi Istam itu iadi agama bagi kalian, (QS.

al-Maidah [s]: g)

Tidaklah Rosululloh ffi meninggalkan dunia ini me-

lainkan meninggalkan kaum muslimin dalam jalan yang

terang benderang rnalamnya seperti sia.ngnya.

Adalah umat ini dalam keadaan dirohmatiAlloh pada

generasi awalnya. Alloh menjaga mereka dari berbagai

macam hawa nafsu dan penyelewengan, mereka selalu

istiqomah dalam ketaatan kepada.Alloh dan Rosul-Nya,

mereka adalah para sahabat Nabi ffi yang tidak dikenal

diri mereka kecuali iffiba' (mengikuti) kepada Rosululloh

ffi arn kepada Kitab yang diturunkan oleh Alloh ke-

padanya.

Demikian juga jejak mereka diikuti oleh generasi

penerus mereka dari para tabi'in dan para imam yang be-

rada di atas petunjuk - semoga Alloh meridhoi mereka

semuanya -.

Kemudian datanglah sesudah mereka generasi-

generasi belakangan yang tidak merasa cuku;r dengan

syari'at lslam yang dibawa oleh Rosululloh ffi, mereka

gunakan akal mereka untuk mengada-adakan perka-

ra-perkara baru di dalam agama, seakan-akan mereka

mengatakan bahwa agama lslam ini masih belum sem-

purna hingga perlu dilengkqpi, dan seakan-akan mereka

katakan bahwa Rosululloh ffi, tetaf' berkhianat kepada

Alloh sehingga belum lengkap didalam menyampaikan

risalah Alloh kepada umatnyal

Yang sangat mengherankan bahwa mereka masih

belum puas dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang me-

reka adakan, mereka berusaha mengajak manusia untuk
mengi kuti "kreatifi tas-kreatifi tas religius" mereka dengan

menyebarkan syubhat-syubhat untuk mendukung dan

melegalkan bid'ah-bid'ah mereka.

;-LJr 4;Jl \.)JJl

BIDAH
HA'ANAH ?

Disusun oleh: Arrf Fathul Ulum bin Ahnad Sarf.itah

, Di antara syubhat-syubhat mereka yang paling santer

adalah. mengatakan adanya "bid'ah hasanah" di dalam

agama dengan membawakan berbagai macam argumen
yang Insya Alloh akan kita bahas satu-persatu dalam ba-

hasan kita kali ini.

DEFINISIBID?H

Bid'ah secara bahasa adalah (a'il') yaitu me-

ngadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelurnnya, seperti

firman Alloh ,:E:

{'etv+'vaiaiF
Attoh Pencipta langit dan bumi. (QS. allBaqoroh 

'[z]: 
I r z)

Artinya adalah Alloh yang mengadakannya tanpa ada

contoh sebelumnya. Juga firman Alloh:

"&t5r'&,"F reii"AiY

{ 6r'rc"$ & ia:; e+

ADAKAH

6

Aitt{" aX

Katakanlah: Aku bukanlah Rosul yang pertamo di antara

rosul-rosul. (QS. al-Ahqof l+61: g) Maksudnya adalah: Aku

bukanlah orang yang pertama kalidatang dengan risalah

ini dari Alloh kepada hamba-hamba-Nya, bahkan telah

banyak sebelumku dari para rasul yang telah mendahu-

I uiku. (Lihat ol-Hawadits wal Bi d'a oleh al-l mam Thurthusi

hlm.4o, Lisanul Arab oleh lbnu Mandhur g/35t, Mu'iom

Maqoyis Lughoh oleh lbnu Faris t/zog dan Qomusul

Muhith oleh Fairuz Abadi hlm. so6)

Adapun bid'ah secara istilah syar'i adalah sebagai-

mana dikatakan oleh al-lmam asy-Syathibi di dalam

kitabnya al-l'tishom t / 37:

G"+"Pt eG a;Pi 
4ut q u'"/

4,p3i'gri4 Kq! F

ea6 \ t#b s/:l't
Satu jalan dalam ogama yang diada-adakan yang me'

nyamai syariat yong diniotkan dengan menempuhnya

berlebih-lebihan dalam beribadah kepada AIloh.

Syaikh lbrohim bin Amir ar'-Ruhaili mernbawakan

definisi al-lmam asy-syathibi di atas dan beberapa defi-

nisi yang lainnya di dalam kitabnya Mauqif Ahli Sunnah

min Ahlil Ahwa' wal Bida' hlm.9o-9r dan kemudian be-

27q3f::7y----'
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liau berkata: "Dengan memperhatikan definisi-definisi
ini akan nampak tanda-tanda yang mendasar bagi ba-
tasan bid'ah secara syariat yang dapat dimunculkan ke

dalam beberapa point di bawah ini:

r. Bahwa bid'ah adalah mengadakan suatu perkara
yang baru dalam agama. Adapun mengadakan suatu
perkara yang tidak diniatkan untuk agama tetapi se-
mata diniatkan untuk terealisasinya maslahat dunia-
wi seperti mengadakan perindustrian dan alat-alat
sekedar untuk mendapatkan kemaslahatan manusia
yang beisifat duniawi tidak dinamakan bid'ah..'

z. Bahwa bid'ah tidak mempunyai dasar yang ditun-
jukkan syariat. Adapun apa yang ditunjukkan oleh
kaidah-kaidah syariat bukanlah bid'ah, walaupun
tidak ditentukan oleh nash secara khusus. Misalnya
adalah apa yang bisa kita lihat sekarang: orang yang
membuat alat-alat perang seperti kapal terbang, ro-
ket, tank atau selain itu dari sarana-sarana pgrang
modern yang diniatkan untuk mempersiapkan per-
ang melawan orang-orang kafir dan membela kaum
muslimin maka perbuatannya bukanlah bid'ah, pa-
dahal syariat tidak memberikan nash tertentu dan
Rosululloh ffi tia"t mempergunakan senjata itu
ketika bertempur melawan orang-orang kafir, akan
tetapi pembuatan alat-alat sep-erti itu masuk ke
dalam keumuman firman Alloh #:

www.attasmeen.com)

Rosululloh ffi bersabda:

S', b\A:rLi'J?'by grilsr crl:s,) : € W:

iil,l to\
Dan awaslah kalian dari perkora-perkarayang boru, karena
setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah
adalah kesesatan. (Diriwayatkan oleh Ahmad dalam
Musnadnya 4/t26, ad-Darimi d:alam Sunannya t/s7,Tir-

, midzi dalamJami'nya s/44,dan lbnu Majah dalam Sunc-
nnya tlts dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam
Zhilal ul J an nah: 26, 3 4)

'A t
Lafadz (.[) menurut ahli bahasa Arab dan ahli ushul

termasuk lafadz umum sebagaimana dijelaskan oleh para
ulama didalam di dalam kitab-kitab ushulfiqih.

Al-lmam asy-Syathibi berkata tentang syarah hadits
diatas:"... hadits ini menurut para ulama dibawa kepada
keumumannya, tidak dikecualikan darinya apapun sama
sekali, dan tidak ada dari bid'ah yang di adalah bagus
sama sekali.. ." (al-Fatawa hlm. r8o-r8r sebagaimana di
dalam llmu Ushul Bida'hlm. gt)

Para Salafush Sholih juga memahami keumuman ha-
dits di atas sebagaimana dinukil dari Abdulloh bin Umar
bahwasanya beliau berkata:

4;.'", oTl b1 : uY;" y'"r,y
Setiop bid'ah adalah kesesatan walaupun dipandang oleh
manusia sebagai suatu keboikan. (Diriwayatkan oleh
Lalikai dalam Syarah lJshul t'tiqod: rz6, lbnu Baththoh
dalam lbanah: zos, Baihaqi dalam Madkhol llo Sunan:
r9r, dan lbnu Nashr dalam as-Sunnah:7o dan dishohih-
kan oleh Syaikh al-Albani dalam Ahkam Janaiz hlm. zss)

Syaikh Sholih al-Fauzan berkata: "Orang yang mem-
bagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah (baik) dan bid'ah syay--

yiah (jelek) adalah salah dan menyelisihi sabda Nabi ffi:
^Da y\,f 

-,{s e t i a n b e n t u k b i d' a h a d a I a hsesa f). Ka re n a

Rosu[illoh ffi telah menghukumisemua bentuk bid'ah
itu adalah sesat; sedangkan orang ini (yang membagi
bid'ah) mengatakan tidak setiap bid'ah itu sesat, tapi ada
bid'ah yang baikl" (KitabutTauhid hlm. roz)

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin berkata:
"Sungguh engkau akan merasa her_an terhadap kaum
yang mengetjhui SabOa Rosululloh ffi: lauhitah perka-
ro-perkora boru, karena setiap perkara baru adaloh bid'ah,
setiap bid'oh adalah kesesaton, dan setiap kesesatan mo-
sukdalam neraka."

Dan mereka mengetahui bahwa sabda beliau:

e". ,)S (setiap bid'oh) bersifat umum dan menyeluruh,
6an diungkapkan dengan adawat (sesuatu untuk men-
gungkapkan kata) yang umum dan syumul(menyeluruh)

yang paling kuat yaitu j5.

4i":'s;;YJII & )6''b3J|,y

{ &'"Fxsi("AiY

Dan persiapkanlah oleh kalian untuk mereko (mu-
suh-musuh) kekuatan yang kalian sanggupi. (Q5. al-
Anfal [8]: 6o) Demikian pula perbuatan-perbuatan
lainnya. Maka setiap apa-apa yang mempunyai asal

dalam syariat termasuk bagian dari syariat bukan
perkara bidfah..."

SETIAP BID'AH ADATAH KESESATAN

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin berkata:
?pabila masalah tadi sudah jelas dan menjadi ketetapan
saudara, maka ketahuilah bahwa siapa pun yang ber-
buat bid'ah dalam agama, walaupun dengan tujuan baik,
maka bid'ahnya itu, selain.merupakan kesesatan, adalah
suatu tindakan menghujat agama dan mendustakan fir-
man Alloh ffi:

Pada hari ini teloh Ku sempurnakan untuk kamyt agama-
mu....." (QS. al-Maidah [s]: s)

Karena dengan perbuatannya tersebut, dia seakan-
akan mengatakan bahwa lslam belum sempurna, sebab
amalan yang diperbuatnya dgngan anggapan dapat
mendekatkan diri kepada Alloh belum terd'apat didalam-

(al-lbdaa' fi Kamaalis Sya(i wa Khotharil lbtidaa' dari
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Dan yang menyampaikan pernyataan umum ini

Rosululloh ffi tahu akan konotasi apa yang disampai-

kannya. Beliau adalah manusia yang paling fasih, paling

tulus terhadap umatnya, tidak mengatakan ke<uali apa

yang dipahami maknanya, maka ketika Nabiffi bersab-

da: "Kullu bid'atin dhalaloh", beliau menyadari apa yang

diucapkan, mengerti betul akan maknanya, dan ucapan

ini timbul dari beliau karena beliau benar-benar tulus ter-

hadap umatnya.

Apabila suatu perkataan memenuhi ketiga unsur ini,,

yaitu: diucap(an dengan penuh ketulusan, penuh kefasi-

han dan penuh pengertian, maka perkataan tersebut ti-
dak mempunyai konotasi lain kecuali makna yang dikan-

dungnya.

Dengan pernyataan umum tadi, benarkah bahwa

bid'ah dapat kita bagi menjaditiga bagian, atau lima ba-

gian? Sama sekali tidak ben;ar'J (Al-lbdaa'fi Kamaalis Syar'i

wa Khothoril lbtidaa' dari www.attasmeen.com.)

SYU BHAT IERHADAP HADITS KU L:LU BID'ATIN

DHOLALAH

Sebagian orang hendak membuat kerancuan terha-

dap premahaman hadits di atas dengan mengatakan:"La-

fadz $ dalam hadits di atas tidaklah pada keumuman-

nya, dengan dalil bahwasanya Alloh Ta'ala berfirman:

tersebut dari orang-orang Ad dan harta benda mereka'"
(Lihat lqtidho Shirothal Musataqim hlm. zz 4-zt s dan llmu

Ushul Bida'hlm. gi

SYUBHAT TENTANG ATSAR UMAR

Syubhat yang paling banyak disebarkan oleh orang
yang mengatakan adanya bi!'ah hasanah adalah per-

kataan Umar bin Khoththob.d!-r setelah memerintahkan
kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari agar meng-
imami orang-orang di bulan Romadhon. Ketika keluar

mendapatkan para jama'ah sedang sholat Tarawih de-
ngan lmam mereka, beliau berkata: , o

6i6;i!l ci'li
Sebaik-baik bid'ah adatahrnr. (oiriwaya,n"n o,"n u,1,t.t
Bukhori di dalam Shohihnya zlrct)

Maka jawabannya qdalah:

Pertama: Sholat Tarawih bukanlah bid'ah dalam syari'at

bahkan dia adalah sunnah sebagaimana dinyatakan
oleh Sayyidah Aisyah '*#r: "Nabi ffi pernah melakukan
qiyamut lail (bersama para sahabat) tiga malam berturut-
turut, kemudian beliau menghentikannya pada malam

keempat, dan bersabda

Wft"#'e"'-"'p oi'# il
Sesungguhnya a*uiakut t<alau sholat tersebut diwaiibkan

atas kalian, sedangkan kalian tidak mampu untuk melak-

sanakannya. (HR. Bukhori dalam Shohihnya t/3t3 dan

Muslim dalam Shohihnya t/52+)

Syai kh Sholih al-Fauzan berkata:'Juga sholat Tarawi h,

Rosululloh ffi pernah sholat secara berjama'ah bersama

para sahabat beberapa malam, lalu pada akhirnya ti-
dak bersama mereka (sahabat) khawatir kalau dijadikan
sebagai satu kewajiban dan para sahabat terus sholat
Tarawih- secara berkelompok-kelompok di masa Rosu-

lulloh ffi masih hiQ-up juga setelah wafat beliau sam-
pai sahabat Umar 4.k, menjadikan mereka satu jama'ah

di belakang satu imam sebagaimana mereka dahulu di
belakang (sholat) seorang dan hal ini bukan merupakan
bid'ah dalam ad-Dien." (Klf abut Tauhid h lm.. r o3-r o+)

Kedua: Ucapan U^u, ^,$2t "Sebaik-baik bid'ah adatah ini'i
maksudnya adalah bid'ah menurut bahasa dan bukan
bid'ah menurut istilah syar'i. Al-lmam lbnu Katsir 6jl5 ber-

kata:"Bid'ah terbagi menjadi dua bagian: kadangterupa
bid'ah secara syar'i; seperti sabda Rosululloh ffi:

il:/,b etr;
,/

Setiap bentuk bid'ah adalah sesat, dan kadang berupa

bid'ah secara bahasa; seperti perkataan Amiril Mukminin
Umar bin Khoththob ketika menjadikan para sahabat

satu jama'ah dalam sholat Tarawih secara terus-menerus:
" Sebai k- bai k b i d'a h ad a I a h i n i ;' (Taf sir I bn u Katsi r t / z8z)

Jylsj-J't#tbV,fi# Kr:Jy
{@'ryFii$,,r

9t,z..rPdltus

Yang menghancurkon segalo sesuatu dengan perintah Tu-

hannya, Maka jadilah merekatidakadayang kelihatan lagi
kecuali (bekas-bekas) tempot tinggal mereko. Demikianlah

kami memberibalasan kepada kaum yang berdosa'. (QS.

al-Ahqof [+a]: zs)

Angin di dalam ayat di atas tidaklah menghancurkan

segala sesuatu, maka ini menunjukkan bahwa ,f5 tidak-

lah pada keumumannya " (ltqonu Shun'oh oleh al-Ghu-

mari!hlm.rz)

Maka jawabannya bahwa partut ayat di atas

tetap pada keumumannya, karena angin tersebut meng-

hancurkan segala sesuatu yang diperintahkan Robbnya

untuk dihancurkan dan bukan segala sesuatu yang ada

didunia !1. lnilah yang dijelaskan oleh para ahlitafsir:

Al-lmam lbnu Jarir berkata di dalam tafsirnya t3/26:
"sesungguhnya yang dimaksud dengan firman-Nya
"Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintahTu-

hannya": adalah segala sesuatu yang diperintahkan un-

tuk dihancurkan, karena angin tersebut.tidaklah meng-

hancurkan Hud dan orang-orang yang beriman ".

Al-lmam al-Qurthubi berkata di dalam Tafsirnya

t6/zo6: " Yaitu segala sesuatu yang dilewati oleh angin

i.il1 tu-Jl \ . :..t Jl

,y
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.,-Syaikh Sholih al-Fauzan berkata: "Dan ucapan Umar
-$!.': "sebaik-baik bid'ah odalah inr," maksudnya adalah
bid'ah menurut bahasa dan bukan bid'ah menurut sya-
riat. Apa saja yang ada dalilnya dalam syariat sebagai
rujukannya jika dikatakan "itu bid'ah" maksudnya adalah
bid'ah secara bahasa bukan secara syar'i, karena bid'ah
secara syar'i itu tidak ada dasarnya dalam syariat sebagai
rujukannya;" ( Kitabut Tauhid hlm. r og)

Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi 'ii\zA berkata: "Dan
berdasarkan atas ini maka sholat Tarawih -secara asal-
nya- adalah sunnah, dan perbuatan Umar ^'$2tadalah
menghidupkan sunnah ini, maka sebutan bid'ah atas
perbuatan dan perkataannya sesungguhnya hanyalah
dari sisi bahasa dan bukan dari sisi syar'il(llmu Ushul Bida'
hlm. rzs)

HAD ITS /I//,V SAN N A S II N N ATAN H ASAN ATAN

Sebagian orang yang membolehkan adany)'bid'ah
hasanah berargumen dengan sabda Rosululloh ffi:

Barangsiapa yang memulai memberi contoh kebaikan
dalam lslam maka ia mendapat pahala perbuatannya dan
pahala orang-orang yang mengikuti (meniru) perbuatan-
nya itu.;'(Shohih Muslim z/zos)

Mereka berkata:'Arti sanna adalah mengadakan 5un-
nah."

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin menjawab
syubhat di atas dengan menQatakan:"Bahwa orang yang
menyampaikan ucapan tersebut adalah orang yang
menyatakan pula: "Setiap bid'ah adalah kesesatan" yaitu
Rosululloh ffi. Oan tidak mungkin sabda beliau sebagai
orang yang jujur dan terpercaya ada yang bertentangan
satu sama lainnya, sebagaimana firman Alloh juga tidak
ada yang saling bertentangan. Kalau ada yang berang-
gapan seperti itu, maka hendaklah ia meneliti kembali.
Anggapan tersebut terjadi mungkin karena dirinya yang
tidak marnpu atau karena kurang jeli. Dan sama sekali ti-
dak akan ada perte,ntangan dalam firman Alloh € atau
sabda Rosululloh ffiJ'

Dengan demikian tidak ada pgrtentangan antara ke-
dua hadits tersebut, karena Nabi ffi menyatakan: "Man
sanna fil lslomi'yang artinya: "Barangsiapa berbuat dalam
lslam," sedangkan bid'ah tidak termasuk dalam lslam; ke-
mudian menyatakan: "Sunnah hasanah," berarli: "Sunnah
yang baik," sedangkan bid'ah bukan yang baik.Tentu ber-
beda antara berbuat Sunnah dan mengerjakan bid'ah.
' Jawaban lainnya, bahwa kata-kata "man sanna" bisa
diartikan pula: "Barangsiapa menghidupkan suotu Sun-
nah,"yang telah ditinggalkan dan pernah ada.sebelum-

Jadi kata "sanna"tidak berarti membuat Sunnah dari

dirinya sendiri, melainkan menghidupkan kembali suatu
Sunnah yang telah ditinggalkan.

Ada juga jawaban lain yang ditunjukkan oleh sabab
wurud (sebab timbulnya) hadits di atas, yaitu kisah orang-
orang yang datang kepada Nabi ffi dan mereka itu
dalam keadaan yang amat sulit. Maka beliau menghim-
bau kepada para sahabat untuk mendermakan sebagian
dari harta mereka. Kemudian datanglah seorang Anshor
dengan membawa sebungkus uang perak yang keli-
hatannya cukup bany.ak, lalu diletakkannya di hadapan

. R-o,_tululloh Hi. Seketika itu berseri-serilah wajah beliau

ffi. Oan bersdbda: "Siapa yang memulai memberi contoh
kebaikan dalam Islam maka ia mendapat pahala perbua-
tannya dan pahala orqng-orong'yang mengikuti (meniru)
perbuatannya itu."

. Dari sini, dapat dipahami bahwa arti "sanna" ialah
melaksanakan (mengerjakan), bukan berarti membuat
(mengadakan) suatu Sunnah. Jadi .arti dari sabda be-
liau: "Man Sanna fil lslaami Sunnaton Hasanatan'l yaitu;
"Barangsiapa melaksanakan Sunnah yang baik", bukan
membuat atau mengadakannya, karena yang demikian
inidilarang. Berdasarkan sabda beliau: "Kullu bid'atin dha-
Iaalah" (allbdaa' fi Kamaalis Syar'i wa Khotharil lbtidaa'
dari www.attasmeen.com.

ATSAR ABDULTAH BtN MAS',UD 4L,
Sebagian orang yang membolehkan adanya bid'ah

hasanah berargumen dengan perkataan Abdulloh bin
Mas'ud:

iel;-Jr ,si) 6

Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebai-
kan maka dia adalah baik di sisi Alloh dan apa yang dipan-
dang oleh kaum muslimin sebagai suatu kejelekan maka
dia adalah kejelekan di sisi Alloh " (Diriwayatkan oleh
Ahmad di dalam Musnadnya: 36oo, Thoyalisi di dalam
Musnadnya hlm. zg dan al-Khothib al-Baghdadi didalam
al-Faqih wal Mutafaqqih z/too dan dishohihkan oleh
Syaikh al-Albani di dalam Silsilah Dho'ifah z/tz)

Kami katakan: Untuk memahami dengan baik atsar di
atas kami nukilkan lafadz yang lengkap dari atsar terse-
but dari Musnad Ahmad: 3600 di bawah ini:

/ o tt / 4 A

rla..i LJt G +g rt-Jt qr"di j &t ci'l ,Jl
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Sesungguhnya Alloh melihat hoti p,a,ra hamba maka Dia

dapati bahwa hoti Muhammod M adatah sebaik-baik
hati para hamba maka Dia pilih untuk diri-Nya dan Dia

utus dengan risalah-,Nya, kemudian Dia melihat hati para

hamba sesudah hati Muhammad W" maka Dia dapati
bahwa hati para sahabatnya adalah sebaik-baik ,hoti
para hamba maka Dia jadikan mereka sebagai para pem-

bantu Nabi-Nya yang berperang membela agama-Nya,

maka apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai

kebaikan maka dia adalah baik di sisi Alloh dan apa yang

dipandang oleh mereka sebagai suatu keielekan maka dia

adalah kejelekan di sisi Alloh.

Syaikh al-Albani menjawab syubhat orang yang ber-
argumen dengan atsar ini dengan mengatakan:"SesLng-
guhnya termasuk keajaiban-keajaiban dunia bahwasa-

nya sebagian orang berargumen dengan hadits ini atas

adanya bid'ah hasanah di dalam agama, dan bahwasa-

nya dalil yang menunjukkan atas bagusnya bid'ah terse-
but adalah biasanya kaum muslimin melakukannya !!.

Dan sungguh telah menjadi perkara yang biasa jika

masalah bid'ah dibahas mereka bersegera berdalil de-
ngan hadits ini.

Tersembunyi pada mereka:

a. Bahwa hadits ini adalah mauquf, sehingga tidak boleh
dijadikan argumen untuk menentang nash-nash yang

marfu'lagi qoth'i bahwa "setiap bentuk bid'ah adalah
sesaf."sebagaimana telah shohih dari Nabi ffi.

b. Jika bisa dijadikan sebagai argumen maka atsar ini ti-
daklah bertentangan dengan nash-nash di atas dari
beberapa segi:

Pertama: Bahwa maksudnya adalah ijma'para sahabat

dan kesepakatan mereka atas suatu perkara; sebagai-

mana ditunjukkan oleh konteksnya, di antara yang

menunjukkan ini bahwa lbnu Mas'ud berdalil dengan
atsar ini atas ijma'sahabat di dalam memilih Abu Bakr

sebagai kholifah (Sebagaimana di dalam riwayat Al-
Hakim di dalam Mustadrokz/18 dengan sanad yang

shohih)

Berdasarkan ini maka Alif Lam di dalam lafadz

i9i.fijr bukan untuk istghroq (bukan semua musli-
mini sebagaimana mereka sangka akan tetapi untuk
'ahd (muslim tertentu yaitu para sahabat-.od-!-,).

Kedua: Seandainya Alif Lam untuk istighroq maka

maksudnya pasti bukanlah setiap person dari kaum
muslimin meskipun dia bodoh tentang ilmu sama

sekali, maka harus dibawa maksudnya pada ahli ilmu
dari mereka." (Silsilah Dho'ifah z/tt-te)
Al-lmam lbnu Katsir berkata:'Atsar ini merupakan hikayat

ijma'dari para sahabat di dalam memilih Abu Bakr ash-

;,4LJr a:J1 \.:.rJt
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Shiddiq, dan perkaranya adalah seperti yang dikatakan

oleh lbnu Mas'ud " (al-Bidayah wa Nihayah tolzz8)

Maka kesi,mpulannya bahwa atsar lbnu Mas'ud initidak
bisa dijadikan pegangan bagi para pembual bid'ah,
terlebih lagi bahwa Abdullah bin Mas'ud .df-, adalah

sahabat yang paling keras terhadap kebid'ahan, per-

kataan-perkataannya dan kisah-kisahnya dalam me-

merangi kebid'ahan adalah masyhur bisa dilihat di

dalam Sunan Dorimi, Hilyatul Auliya'dan yang lainnya,

cukuplah di sini kami bawakan perkataan beliau:

? ./? " L.i. o so .L . ','.' j.rtt -rrUta p-i=lr gifs .te
t .o'1^' .ta

l9eJ*d )1 ty"it

Itiba'lah dan janganlah kqlian membuat bid'ah karena

sungguh kalian telah dicukupi dan hendaknya kolian
berpegan g kepada perkara yan g dahu lu. (Di riwayatkan
oleh Darimi di dalam Sunannya r/8o dan Thobroni di
dalam Mu'jam Kabir g/t54 dan dikatakan oleh Hait-

sami di dalam Majma' t/t9t: Para perowinya adalah
para perowi Shohih).

PENGUMPUTAN AL.QUR'AN DAN PENUTISAN

HADITS

Sebagian orang yang membolehkan adanya bid'ah
hasanah berkata: "sesungguhnya telah ada hal-hal baru
(pada lslam ini), yang tidak diingkari oleh ulama salaf, se-

perti mengumpulkan al-Qur'an menjadi Satu kitab, juga
penulisan hadits dan penyusunannyal'

Syaikh Sholih al-Fauzan menjawab syubhat di atas

dengan mengatakan: "Bahwa sesungguhnya masalah-

masalah ini ada rujukannya dalam syari'at, jadi bukan
diada-adakan... Apa saja yang ada dalilnya dalam syariat

sebagai rujukannya jika dikatakan "itu bid'ah" maksud-
nya adalah bid'ah menurut arti bahasa bukan menu-
rut syari'at, karena bid'ah menurut syariat itu tidak ada

dasarnya dalam syariat sebagai rujukannya.

Dan pengumpulan al-Qur'an dalanl sgtu kitab, ada

rujukannya dalam syariat karena Nabi ffi telah meme-
rintahkan penulisan al-Qur'an, tapi penulisannya masih

terpisah-pisah, maka dikumpulkan oleh para sahabat

^j$., 
pada salu mushaf (menjadi satu mushaf) untuk men-

jaga keutuhannya...

Begitu juga halnya penulisqn-hadits ittj ada rujukan-
nya Aitam syariat. Rosulullon ffi tetafr memerintahkan
untuk menulis sebagian hadits-hadits kepada sebagian

sahabat karena ada permintaan kepada beliau dan yang

Qilrawatirkan pada penulisan hadits masa Rosululloh

ffi secara umum adalah ditakutkan terg4mpur dengan
penulisan al-Qur'an. Ketika Rosululloh ffi telah wafat,
hilanglah kekhawatiran tersebut; sebab al-Qur'an sudah
semDurna dan telah disesuaikan sebelum wafat Rosu-

lulloh ffi. Maka setelah itu kar;ry muslimin mengum-
pulkan hadits-hadits Rosululloh ffi sebagai usaha untuk
menjaga agar supaya tidak hilang; semoga Alloh Ta'ala

memberi balasan yang baik kepada mereka semua, kare-

31&pr&ir@4--------.
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na mereka telah menjaga kitab Alloh dan Sunnah Nabi
mereka ffi agar tidak kehilangan dan tidak rancu akibat
ulah perbuatan orang-orang yang selalu tidak bertang-
gung jawab:" (KitabutTauhld hlm. ro3-ro4)

ADANYA SEKOIAH, PENYUSUNAN BUKU, DAN YANG

SEMISATNYA

Sebagian orang yang membolehkan adanya bid'ah
hasanah berkata: ?da hal-hal yang tidak pernah dilaku-
kan pada masa Nabi ffi, tetapi disambut baik dan diamal-
kan oleh umat lslam, seperti; adanya sekolah, penyusunan
buku, dan yang semisalnya. Hal-hal baru seperti ini dinilai
baik oleh umat lslam, diamalkan dan dipandang sebagai
amal kebaikan. Lalu bagaimana hal ini, yang sudah hampir
menjadi kesegakatan kaum Muslimin, dipadukan dengan
sabda Nabi ffi: "Setiap bid'ah adolah kesesatanT"

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin menjawab
syubhat di atas dengan mengatakan: "Kita katak-ah bah-
wa hal-hal seperti ini sebenarnya pukan bid'ah, melain-
kan sebagai sarana untuk melaksanakan perkara yang
syar'i, sedangkan sarana itu berbeda-beda sesuai tempat
dan zamannya. Sebagaimana disebutkan dalam kaedah:
"Sarona d ihuku mi menu rut tujuan nya". Maka sarana untuk
melaksanakan perintah, hukumnya diperintahkan ; sa-

rana untuk perbuatan yang tidak diperintahkan, hukum-
nya tidak diperintahkan ; sedang sarana untuk perbuatan
haram, hukumnya adalah haram. Untuk itu, suatu kebai-
kan jika dijadikan sarana untuk kejahatan, akan berubah
hukumnya menjadi hal yang buruk dan dilarang, dengar-
kanlah Firman Alloh Ta'ala:

\H3 $t gi, ut_i'i <j$iwij F
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Dan janganlah kalian memaki sembahan-sembahan yang
mereka sembah selain Alloh, karena mereko nanti akan
memaki Alloh dengan melampaui batas tanpa pengeta-
huan" (QS. al-An'am: ro8)

Padahal menjelek-jelekkan sembahan orang-orang
yang musyrik adalah perbuatan haq dan pada tempat-
nya. Seba I i knya, menjelek-jeleka n Ro bb u I Al a mlen ada la h

perbuatan durjana dan tidak pada tempatnya. Namun,
karena perbuatan menjelek-jelekkan dan memaki sem-
bahan orang-orang musyrik menyebabkan mereka akan
mencaci maki Allah, maka perbuatan tersebut dilarang.

Ayat ini sengaja kami kutip, karena merupakan dalil
yang menunjukkan bahwa sarana dihukumi menurut
tujuannya. Adanya sekolah-sekolah, karya ilmu penge-
tahuan dan penyusunan kitab-kitab walaupgn hal baru
dan tidak ada seperti itu pada zaman Nabi ffi, namun
bukan tujuan, tetapi merupakan sarana. Sedangkan sa-
rana dihukumi menurut tujuannya. Jadi seandainya ada
seseorang membangun gedung sekolah dengan tujuan

untuk pengajaran ilmu yang haram, maka pembangunan
tersebut hukumnya adalah haram. Sebaliknya, apabila
bertujuan untuk pengajaran ilmu syar'i,. maka pemban-
gunannya adalah diperintahka n!' (Allbda' fi Kamalis Syar'i
wa Kh oth o ri I I bti d a a' dari www.attasmeen.com.)

PENUTUP

Kami akhiri bahasan inidengan perkataan yang indah
dari sahabat yang agung Abdulloh bin Mas'ud *$!-,:

uql
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Hendaklah kalian menghindari apa yang'baru di buat ma-
nusia dari bentuk-bentuk bid'ah. Sebab agama tidak akan
hilang dari hati seketika. Tetapi setan mengado-adakan
bid'ah-bid'ah untuknya, hingga iman keluar dari hati, dan
hampir-hampir manusia meninggalkan apoyang telah di
tetapkan Alloh % kepada mereka berupa sholat, puasa,
halal dan haram, sementoro mereka masih berbicara ten-
tang Robb mereka Yong Moha Mulia. Maka siapa yang
mendapotkan mosa itu hendaknya dia lari." maka' di tan-
yakan kepoda beliau: "Wahai Abu Abdurrohman, kemano
larinya?" beliau menjawab:"Tidok kemano-mona, lari de-
ngan hati dan agamanya. Janganlah bermojelis dengan
seorang pun dari ahli bid'ahl" (Syarah Ushul I'tiqod Ahli
Sunnah t/tza-tzt). u

BIDAH ADALAH

SATU JALAN DALAM AGAMAi

iiiiilr,,, V*wc DTADA-ADAKAN

MENYAMAI SYARIAT

DINIATKAN DENGAN

PUHNYA BERLEBIH.LEBIH

BERIBADAH KEPADA

ALLOH #,.
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M,o'asyi rol musl i m i n roh i m aku m u I I oh,
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Alloh t$# berfirman:

Sesungguhnya jika komu bersyukur, pasti Kami akan

menambah (nikmat) kepadamu, dan iika kamu
mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya

adzib-iu sangat pedih, (QS. lbrohimh+l:t)

-g oV

, Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita

i kepada Alloh gE yang telah melimpahan nikmat-

i lVyu kepada kita terutama nikmat rnemeluk agama

I lslam dan nikmat berada di atas jalan kebenaran,

'. 
jalannya para salafus sholih. Dan kita berharap

! dengan syukur kita ini, maka Alloh ffi menambah
nikmat-Nya dan memang demikianlah janji-Nya

kepada kaum muslimin, dan Alloh ffi tidak per-

l' nah menyalahi janjinya.



Telah kita ketahui bersama, bahwa setiap ang-
gota badan kita diciptakan oleh Alloh $l!f untuk
suatu tugas khusus, seperti mata diciptakan untuk
melihat, telinga untuk mendengar dan begitulah
seterusnya. Adapun tanda sakit anggota badan
adalah apabila dia itu tidak bisa melaksanakan tu-
gas tersebut dengan baik.

Sebagai contoh mudah, mata yang tidal* bisa
digunakan untuk melihat dengan jelas maka dia
adalah mata yang sakit, telinga yang tidak bisa di-
gunakan untuk mendengarkan dengan baik maka
dia adalah telinga yang sakit"

Demikian pula hati atauqolbu ,qolbu yang sakit
terlihat dari ketidakmampuannya melaksanakan
tugas khusus yang karenanya Alloh ffi_mb'ncip-
takannya yaitu untuk menfenal Alloh & untuk
mencintai-Nya serta untuk beribadah kepada-Nya
semata. Maka barangsiapa yang lebih mencintai
dan lebih mementingkan sesuatu selain Alloh ffi
berarti qolbunya sakit.

J am a'ah sh ol at J u m'ot ya n g d i m u I i o ka n AI I oh {i#.
Sungguh sudah menjadifitroh manusia apabila

ia ditimpa suatu penyakit maka dia akan berusaha
mencari obatnya, benarlah kata pepatah "mence-
gah lebih baik dari mengobati." Dan untuk mence-
gah suatu penyakit maka kita harus mengetahui
penyeba b-penyeba bnya.

Kaum musl im i n yang di m u I iakan Atl oh.

Ada suatu penyakit yang lebih berbahaya dari
semua penyakit jasmani yang paling berbahaya.
Sungguh suatu kerugian bila seseorang ditimpa
suatu penyakit tapi ia sendiritidak menyadarinya.
Penyakit ini mudah sekali menular dan mudah ter-
tanam dalam tubuh, dan tidak menutup kemung-
kinan kita mengidap penyakit yang sangat berba-
haya itu. Penyakit itu adalah penyakit qolbu.

Jama'ah shiolat Jurn'atyang dimuliakan Atloh *#
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah

kita mempelajari penyebab-penyebab penyakit
hati dengan senantiasa memohon pertolongan
kepada Alloh ffi agar terhindar dari penyakit-pe-
nyakit tersebut dan bisa berusaha mengobatinya
bila kita telah terlanjur terjangkit penyakit terse-
but.

Ada enam penyakit hatiyang akan kamisebut- .

kan pada kesempatan yang berbahagia ini, yang
kesemuanya adalah penyakit-penyakit yang sa-

ngat berbahaya yang sering menjangkit umat. Di '

antara penyakit-penyakit tersebut adalah:

Penyakit pertama: berbuat syirik kepada Alloh
i{t#
TJR,

Syirik adalah jika seorang menyekutukan Alloh
ffi dalam ibadah kepada-Nya. Di samping dia

'beribadah kepada Alloh {!\Hi dia juga beribadah ,,

kepada selain Alloh. Perbuatan syir,ik adalah per- ,

buatan yang sangat tercela dan terlaknat.
t

Orang yang terkena penyakit ini ia akan men- i

jalani hidupnya di dunia ini dengan iman dan
aqidah yang cacat, qolbunya a,kan selalu sakit, ,

semua yang dilakukannya hanya berkisar nafsu ,

belaka, dia tidak akan mengenal agama lslam ini ,

dengan baik, sebaliknya dia akan mendapatkan l

kesedihan, perasaan takut, dan kehancuran, bah- 
'

kan Alloh ffi mensifatiorang-orang yang berbuat
syirik kedudukannya lebih rendah dari binatang- .

binatang ternak. Alloh ffi berfirman:

{ @ W g ;; :t"{"utir F ;r-},
Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ter
nak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari bina-
tang ternakitu). (QS al-Furqon ]zsl: q+\

Kaum muslimin yang dimuliakan Alloh,

Disebutkan di dalam al-Qur'an, orang yang
berbuat syirik seperti seorang yang jatuh dari lan-
git, kemudian disambar oleh burung-burung, dan
dicabik-cabiknya, atau dilemparkan oleh angin ke
tempat yang jauh dan hinaj' Nas'alulloha al'afi-
yah.

Ma'asyi rol Mu sl i min roh i makumulloh

P-enyakit hatiyang kedua adalah perbuatan mak-
siat kepada Alloh ffi

Apabila kemaksiatan sudah berturnpuk dalam
hati seseorang maka dia akan menghalangi
pandangan qolbu sehingga dia tidak dapat meli-
hat, menyadari, memahami serta berfikir tentang
ayat-ayat Alloh ffi.



Jika maksiat telah berkumpul dalam qolbunya,
maka dia akan mencengkramnya sehingga hati-
nya tidak menyenangi kebaikan dan tidak mau
berdzikir kepada Alloh ffi, lalu yang paling me-
nyedihkan ia akan dikuasai oleh hawa nafsunya
yang jahat, sebagaimana Alloh ffi berfirman:
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Dan kalau Kami mengthendoki, sesungguhnya Kami
tinggikan (derajat)nya dengan oyotiyot itu, tetopi
dia cenderung kepado dunia dan menurutkan hawa
nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya
seperti anjing jika kamu menghalaunya dijulurkan-
nya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia me-
ngulurkan lidahnya (juga) Demikian itulah perumpa-
maan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat
kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-
kisah itu agar mereka berfikir.(QS.al-A'rof lll: tl6)

i Jama'ah sholot Jum'at yong dimuliakan Alloh'+N#

Penyebab penyakit hati yang ketiga.adalah kela-
,' laian dariberdzikir kepada Alloh {$hi

Manusia yang lengah akan terkejut tatkala
mendengar dzikir atau nasehat dari seseorang,
meskipun dia seorang penuntut llmu, apalagi
orang awam, hal inidisebabkan kelalaian darime-
renungi ayat-ayat-Nya sehingga setan masuk me-
lalui peredaran darahnya menuju qolbunya, oleh
karena itu, Alloh ffi senantiasa mengingatkan hal
ini sebagaimana dalam firman-Nya:

./t .| -/ . //-z /elg& L;t-9-
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Dan telah,dekat kedatangan janjiyang benar (hari
berbangkit). Maka tibaltibi tirieniadtan iata
o ra n g - o ra n g ya n g kafi r. (m ere ka be rkata) :'Ad u h a i,

celakalah Kami, Sesungguhnya kami adolah dalam
kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-
orang yang dholim." (QS. al-Anbiya' lztL: gil

Orang yang lengah atau lalai diibaratkan se-
perti orang yang masuk ke dalam masjid lalu se-
tan menekannya sehingga orang tersebut tidak
berdzikir kepada Alloh sedikit pun, seperti orang
yang'datang ke sebuah majelis ta'lim di masjid,
namun sesqmpainya di tempat ta'lim dia malah
tertidur atau memikirkan hal-hal dunia, sehingga
ia tidak memahami isi dari kajian tersebut.

,Kelenga han menyerang hati ieseorang, sehing-
ga membuatnya berpaling dari taat kepada Alloh

ffi, tidak senang berdzikir, tidak senang mende-
ngar suatu kebaikan dan tidak mau mendekat ke-
pada ahlidzikir yaitu p-ara ulama.

Sidang Jum'atyang dimuliakan Attoh ffi
Penyebab penyakit hati yang selanjutnya

adalah berpaling dari mempelajari ilmu agama,
mendalaminya dan mempelajari Sunnah Rosu-
lulloh ffi.

Pada zaman sekarang ini, kita sering mendapa-
ti orang lebih faham iimu dunia daiipada ilmu
dien, bahkan masalah-masalah yang ringan dalam
agama mereka tidak mengetatruinya, tata-cara
berwudhu atau mandi sesuai Sunnah atau yang
lebih sederhana dari pada itu mereka tidak me-
mahaminya, mereka lebih mendahulukan urusan
dunia yang fana ini.

Kemudian ada sebagian kaum muslimin yang
berpaling dari membaca dan memahamial-Qur'an
dan al-Hadits, sehingga hati mereka terjangkit
suatu penyakit berbahaya, realita membuktikan
pada zaman sekarang ini, banyak para pemuda
muslim yang buta akan huruf al-Qur'an dan ti-
dak bisa membacanya. Mereka enggan belajar
ilmu agama lslam yang benar, yang digali dari al-
Qur'an dan as-Sunnah berdasarkan pemahaman
para pendahulu mereka yang sholih seperti para
sahabat Rosululloh ffi, mereka lebih menyukai
mempelajari buku-buku hasil'karya musuh-mu-
suh lslam, padahalAlbh ffi telah berfirman:
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Dan Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku,

maka sesungguhnya baginya penghidupon yang

sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada

hari kiamat dalam keadaan buta. Berkata,lah ia:
"Ya Robbku, mengapa Engkau menghimpunkan
aku dalam keadaan buta, padahal aku dahdlunya

adalah seorang yang melihat?" Alloh berfirman:
"Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat
Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula)

pada hari ini kamu pun dilupakan." (QS.Toha [zo]:
tz4-'rz6)

l

KHUTBAH KEDUA
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reka telah kelelahan dengan urusannya. Kalaupun
mata mereka tidak tertidur pikirannyalah yang

terbang melayang bersama angan-angan dan la-

munannya. Naudzubitloh.

Kita khawatir inilah sifat yang difirmankan oleh
nlloh t$i{bahwa ia termasuk orang-orang yang la-

lai dariberdzikir kepada Alloh $6i. Dalam al-Qur'an
Alloh i$H berfirman:

v$&A5r;Ti'ti'ittrii F

{@cct
Moka apakah mereka tidok memperhatikan al'
Qur',an ataukoh hati mereka terkunci? (QS' Muham-
madlqll: zq)

Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-
orang yang lalai hati kita dari berdzikir kepada

Alloh $Hdan mudah-rnudahan Alloh menolong
kita sehingga senantiasa kita dapat menghindari
penyebab-penyebab sakitnya hati tersebut dan
senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah-Nya.
Amin.

;*;t3 6 ;ii i^l'r'4>t j tS,tUi'"fritt 
.

Jama'oh. sholat J um'at yang di muliakan Atloh'i$l#

Kemudian merupakan penyebab penyakit hati
yang selanjutnya adalah sibuk dengan urusan du-
nia dan mengabaikan agamanya.

Apabila seorang telah terjangkiti penyakit ini,

maka waktu-waktunya, baik siang atau malam ia

habiskan untuk mengejar duniJnya, pikirannya

terfokus agar tercapai'semua keinginannya, ada-
pun akhirai mereka kesampingkan sehingga tidak
heran kalau kita dapati di masjid-masjid kaum
muslimin ketika khutbah Jum'at mereka tertidur,
tidak memperhatikan dan mendengarkan khut-
bah, padahal mendengarkan dua khutbah terse-

but hukumnya wajib, yang demikian karena me-

]&5ls 6;Cthri )i U olt;i;$ | €s
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fifiiii,WffiffiENuHl SYARAT DAN RUKUNNYA
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Ahmad sabiq bin Abdul tathiflbu Yusuf

MAKNA KAEDAH

iliit @t-it^rah) adalah hukum yang tidak ber-
huburfgdn dengan amal perbuatan, yang biasa disebut
oleh para ulama dengan hukum yang berhubungan
dengan aqidah.

i$7it 1ot-o rat i ah) adalahhu ku m yang berhu bung-
an defgan amal perbuatan, baik perbuatan lisan mau-
pun anggota badan lainnya,juga baikyang berhubung-
an dengan Alloh gB saja misalnya sholat, puasa dan
lainnya, maupun yang berhubungan dengan sesama

misalnya hukum jual beli, sewa-menyewa, pernikahan,
perceraian, jihad dan lainnya.

W\? gyarat) dalam istilah para ulama adalah
sesuatu yang harus ada untuk sahnya sesuatu lainnya
dan dia bukan merupakan hakekat dari sesuatu terse-
but.
Contoh: Bersucj adalah syarat sholat.

Rosululloh ffi bersabda:

;e*fuffirli'r t1

Alloh tidak menerima sholat seseorong tanpa bersuci.
(HR. Muslim)

:-tJl a:J! \.:.tJt

maka seseorang yang mengerjakan sholat harus

dalam keadaan bersuci, karena kalau tidak dalam ke-
adaan bersuci maka sholatnya tidak sah, dan bersuci
itu sendiri bukan merupakan hakekat sholat, karena
hakekat sholat adalah ucapan dan perbuatan tertentu
yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam
dengan niat beribadah kepada Alloh S.

Sedangkan qg\i (rukun) adalah sesuatu yang
harus ada untuk sahnya sesuatu lainnya dan dia meru-
pakan salah satu hakekat dari sesuatu tersebut.

Contoh: Sujud adalah rukun sholat, maka seorang yang
sholat harus mengerjakan sujud, kalau dia tidak sujud
maka sholatnya tidak sah, sedangkan sujud itu sendi-
ri merupakan bagian dari hakekat sholat, kaiena dia
adalah salah satu perbuatan antara takbir dan salam.

Wti (penghalang) gdalah sesuatu yang apa-
bila teiilapat pada sesuatu maka bisa mencegah atau
menghalangi sahnya sesuatu tersebut.

Contoh: Haid penghalang wanita dari mengerjakan
puasa, maka kalau seseorang sedang puasa lalu keluar
darah haid maka puasanya tidak sah, karena adanya
penghalang tersebut.

JADI MAKNA KAEDAH INI ADALAH

Semua hukum, baik yang berhubungan dengan

.t.t#&.....
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! KAIDAH FIQIH w,l,ffiz
masalah ilmiah maupun amaliah tidak sah dan tidak
sempurna kecuali apabila terpenuhi semua syarat dan
rukunnya serta tidak terdapat penghalangnya, yang ini

berarti kalau salah satu syarat dan rukun dari hukum
tersebut tidak terpenuhi atau terdapat salah satu peng-

halangnya, maka sesuatu tersebut dihukumi tidak sah

dan tidak sempurna.

KEDUDUKAN KAEDAH INI

lni adalah sebuah kaedah yang sangat besar dan
banyak manfaatnya, dengannya akan terjawab banyak
permasalahan yang dirumitkan oleh sebagian kalang-
an.

Syaikh Abdurrohman as-Sa'di berkata: "lni adalah
sebuah kaedah besar yang mencakup semua hqkum
baik masalah ilmiah maupun amaliahi'(Lihat al-Qowa'id
wal UshulJamiah hlm: E:)

CONTOH PENERAPAN KAEDAH DATAM MASALAH

ILMIAH

Contoh pertama:

Rosululloh bersabda:

Barangsiapa yang mengucapkan.la ilaha illalloh maka

dia akan masuk surga. (Lihat ash-Shohihah: tt3s)

Banyak orang yang memahami bahwa hadits ini
menunjukkan bahwa semua orang yang pernah meng-
ucapkan kalimat tauhid ini maka dia akan masuk surga,

benarkah demikian secara mutlak?

Jawabnya: Tidak mesti, karena yang disampaikan oleh
Rosululloh dalam hadits ini adalah sebuah hukum,
yang tidak akan terpenuhi dan sempurna kecuali de-
ngan sempurnanya syarat dan rukunnya serta tidak ada

penghalang.

Sedangkan rukun /a ilaha ilalloh adalah menafikan dan
menetapkan yaitu menafikan semua sesembahan dan
hanya menetapkannya kepada Alloh saja.

Sedangkan syaratnya ada tujuh macam yang ter-
gabung dalam bait berikut ini:

. '!o 
. $ iro-.. to* .
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Cinto, tunduk dan menerima

Yang ke delapan ditambah kufur dengan

Semua sesembahan selain Alloh

Maka orang yang mengucapkan ta itaha ittattoh na-
mun masih menyembah juga kepada yang lainya, maka

tauhidnya tidak sah, begitu juga bagi yang tidak me-
menuhi salah satu syaratnya seperti dia tidak meyakini,
atau tidak menerima dengan sgp'enuh hati atau syarat

lainnya, maka tauhidnya juga tidak sah dan sempurna.

Demikian juga kalau terdapat salah satu pengha-

langnya semiial kalau dia murtad atau melakukan salah

satu perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari ls-

lam.

Contoh kedua:

Rosululloh ffi bersabda:

dt

Clt ,F ffi ulJt JH".r'r :Jti Jq ,f
o' . o t,ty e'Jl 4:uilbe'tlj6'i,t

DariJabir bin Abdittah b"rkoto, "Rorutuiloh metaknor rr-
makan riba, yang memberi makan dengan riba, penulis

akad riba dan kedua saksinya. Mereka semua sama. (HR.

Muslim)

Lalu muncul pertanyaan, apakah semua orang
yang pernah melakukan transaksi riba akan terlaknat
sebagaimana yang termaktub dalam hadits mulia ini?

Jawabnya: Tidak, karena kandungan hadits ini adalah
sebuah hukum ilmiah. Dan itu butuh terpenuhi syarat

rukun dan hilang penghalangnya.

Maka orang yang makan harta riba, berfatwa bo-
lehnya riba atau menjadi saksi riba bisa saja tidakterke-
na laknat apabila ada penghalangnya semisal dia jahil
(tidak mengetahui keharamannya) atau dia mu'awwil
(menta'wil dan menganggap bahwa itu bukan riba)

atau dia telah bertaubat atau amal perbuatan sholih dia

lebih banyak dari pada dosa ribanya atau penghalang

lainnya.

Contoh ketiga:

Alloh berfirman:

Dan Robb-mu berfirman: "Berdoalah kalian kepada-Ku

niscaya akan Aku kabulkan;'(QS. Ghofir: 6o)

Ada sebagian kalangan yang merumitkan ayat ini
dengan mengatakan: "Dalam ayat ini Alloh berjanji
akan mengabulkan orang yang berdo'a pada-Nya, na-

mun betapa banyak do'a yang tidak terkabulkan?

Maka jawabannya: Yang terdapat dalam ayat ini adalah

A//
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sebuah janji dari Alloh, dan itu tidak akan terpenuhi ke-
cuali kalau terpenuhi syarat rukun dan hilang pengha-
langnya. Maka sangat bisa jadi sebuah do'a tidak terka-
bulkan karena ada penghalangnya, seperti orang yang
berdo'a makan dan minum dari harta yang harom. Per-
hatikanlah hadits ini:

Dari Abu Huroiroh berkata: "Rosululloh bersabda:

Sesungguhnya Alloh itu Maha Baik dan hanya menerima
yang baik-baiksaja.

Dan sesungguhnya Alloh memerintahkan kaum
mu'minin sebagaimana Alloh memerintahkan para Ro.
sul:

JA!
6

r@!!

W'tkse;pi'e

l,/ A t o a. a A(b Xt J#i X L=b &t ct!
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'fifiii fr-ti*
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tidak
tidak

p"-Jr l6;itrl ;Kr pXjr bio

?q

{@W6fuql1
Wahai para Rosul, makanlah dari makanan yang boik-
baik, dan kerjakanlah amal yang sholeh. Sesungguhnya
Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al

Mu'minun:5r)

Alloh juga berfirman:

u *# t,\jL tjir, 45\6.c_ *
4"95

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di ontara reze-
ki yang baik-baik yang Kami berikon kepadamu. (QS. al-
Baqoroh lzl: tlz)

Kemudian Rosululloh menyebutkan kisah seorang
laki-laki yang berambut kusut, penuh debu, menenga-
dahkan tangannya ke langit sambil berkata:"Ya Robbi,
Ya Robbil' Namun makanannya haram. Minuman-
nya haram dan tumbuh dari makanan yang haram,
bagaimana mungkin do'anya akan dikabulkan?i' (HR.

Muslim r or 5, Tirmidzi zg8g, ad-Darimi z8r z)

CONTOH PENERAPAN KAEDAH DATAM MASALAH

AMATIAH

Contoh dalam hal IBADAH:

D Orang yang mengerjakan sholat, namun dia tidak
menutup aurot, maka sholatnya tidak sah karena
tidak terpenuhi salah satu syaratnya.

Rosululloh bersabda:

a-tJl LJl \. )r.il

'M#rw,WKruoRH FrqH tr

4

6a6 6>il,-a airt

AIloh tidak menerima sholat wanito yang sudah baligh
kecualidengan penutup kepala. (HR. Abu Dawud 628,
Tirmidzi 375 dan lainnya dengan sanad shohih)

D Wanita yang niat puasa, dia tidak makan, minum
dan jima' dari mulai terbit fajar sampai terbenam
matahari, namun tengah hari keluar darah nifas,
maka puasanya ba(al karena terdapat salah satu

, penghalangnya. Dan ini dengan kesepakatan para

ulama, karena hukum nifas dalam masalah ini sama
dengan haid.

D Orang yang berangkat haji namun tidak wukuf di
padang Arofah maka hajinya batal karena tidak
terdapat salah satu rukunnya.

Rosululloh ffi bersabda:

$/

a{f
Hajiitu wukuf diArofah. (HR. Bukhori Muslim)

Contoh dalam hal MU'AMAIAH:

D Orang yang bertransaksi akan mengadakan
jual beli, namun ternyata barang yang dijual
ada, maka jual beli tersebut tidak sah karena
ada salah satu rukunnya.

D Ada orang yang menyewakan rumah dengan
harga satu juta pertahun, namun rumah itu bukan
rumahnya sendiri dan juga dia bukan orang yang
diberi wewenang oleh yang punya, maka meskipun
ada yang menyepakati transdksi itu, maka sewa-
menyewa itu tetap batal karena tidak terdapat
salah satu syarat sewa menyewa yaitu barang yang
disewakan milik dia sendiri atau dia diwakilkan oleh
empunya.

D Seorang muslim wafat meninggalkan anak kafir,
maka meskipun dia anak kandungnya sendiri,
namun tidak mendapatkan warisan karena ada
penghalangnya yaitu kekafiran si anak.

Berdasarkan hadits:

Dari Usamah bin Zaid berkata: "Rosululloh bersabda:
'Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, begitu juga
orang kafir tidak mewarisi orang muslim." (HR. Bukhori
Muslim)

Wallohu a'lam
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Bila Mengajak
Anak-anak

dalam pengawasan Alloh, sehing-
ga (khusyuknya) akan terlihat pada

seluruh badannya disebabkan rasa

takutnya kbpada-Nya." (al-Jami' li
Ahkam ol-Qur'an B/l+8)

Demikian pentingnya- khusyuk
dalam sholat, Rosululloh ffi selalu

memeliharanya dan menjauhkan
segala sesuatu yang mengganggu
dan mengurangi khusyuknya sho-
lat, oleh karena itu dilarang seorang
menoleh dalam sholatnya', dila-
rang mengangkat pandangan',
dilarang sholat sambil menahan
berak atau kencing, dilarang sho-
lat ketika makanan telah siap dan
walaupun dikumandangkan iqo-
mat3, diperintahkan menghadap
sutroh4, menunda sholat ketika
panas matahari yang sangat terik5,

berta'awwudz apabila diganggu
setan6 dan lainnya, ini semua hik-
mah yang paling besar adalah un'
tuk menjaga khusyuknya sholat'z.

MENGAJARIANAK.ANAK

SHOTAT SEJAK DINI

Awal mula orang tua mengajari
anaknya sholat adalah dengan se-

cara tidak langsung,yaitu anak-anak
hanya sekedar menyaksikan orang
tuanya sholat di rumah-rumah
mereka. Anak-anak menyaksikan
ibunya melaksanakan sholatnya di
rumah baik sholat wajib atau sun-
nah karena rumah adalah tempat
yang paling baik bagiwanita untuk
mengerjakan sholatnya, sedang-
kan ayah bisa memperlihatkan sho-
latnya kepada mereka tatkala dia

mengerjakan sholat-sholat sunnah
sebagaimana telah kita maklumi
bersama bahwa sebaik-baik tem-
pat sholat bagi laki-laki adalah di
rumahnya kecuali sholat yang wa-
jib, sebagaimana sabda NabifS6;

'"ttr!'Jq"; 
se 6)feJ!'€ "*

W
W

*Me Y*-*#

* 
oleh: Abu lbrohiu Muhauvnad Ali AM,

PENTI NGNYA KH USYU' DATAM'

SHOTAI

Aloh gB berfirman:

-r, $i:')4)\ .54ry.

4"f-g6{&ii(
Sesungguhnya sholat itu mence-
gah (perbuatan-perbuatan) keji don
mungkor. (QS. al-Ankabut +5) '

lmam Qurth ubi 'tr"W menjelas-
kan ayat di atas: "Sholat (yang

benar) akan menjadikan seluruh
badan pelakunya tersibukkan de-
ngannya. Apabila. dia memulai
sholatnya, dia tenang dan khidmat
kepada llah-nya, mengingat bahwa
dirinya berhadapan dengan Alloh,
merasa bahwa Dia selalu menga- '

wasi dan melihatnya, maka jiwanya
menjadi bersih, dan menjadi ren-
dah (di hadapan Alloh), tenggelam

1. Sebagaimana dalam HR. Bukhori 75r, dan Tirmidzi 58g, Rosululloh menyebutkan bahwa menoleh dalam sholat adalah sebuah kebinasaan

dan sambaran syetan yang terlaknat.

2. Sebagaimana dalam HR. Bukhori z5o, dan Muslim 428.

3. Sebagaimana dalam HR.Muslim 560, akan tetapi larangan ini berlaku dalam kondisi seorang yang akan terganggu sholatnya bila mengakhir-

kan makanan tersebut, dengan syarat tidak dijadikan hal ini kebiasaan sehingga dia akan selalu mengakhirkan sholatnya (lihatTaudhihul

Ahkam r/soo).
4, Sebagaimana dijelaskan perintah menghadap sutroh bagi orang yang sholat oleh al-Albani dalam Silsilah Shohihah r/azE.

5. Sebagaimana dalam HR. Bukhori zl4't6,dan Muslim r/43o.

6. Sebagaimana dalam HR. Muslim no.2203.

7 . Lihat penjelasan masalah ini dengan panjang lebar oleh Syaikh lbnu Utsaimin dalam as-Syarh al-Mumthi'l/ 31'l-398 cet. Mu'assasah Asam

thn. 1416 H, dan perbedaan ulama tentang hukum khusyuk dalam sholat dalam Majmu'fatawa lbnu Taimiyah s/zgl.
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Lakukanlah sholat di rumah-rumah-
mu, korena sesungguhnya sholatnya
seseorang laki-laki yang paling baik
a d a I a h d i I o ku ka n d i r u m o h nyd kecu a-
li sholatwajib. (HR. Muslim r r s)

Di samping pahala yang lebih
besar yang didapatkan dari sholat
sunnah di rumah, juga ada man-
faat yang sangat besar yang terkan-
dung di dalamnya, yaitu terjadinya
pendidikan sholat bagi keluarga
terutama anak yang masih belia.
Mereka menyaksikan orang tuanya
begitu khusyuk, dan tenang di ha-
dapan Alloh, hal ini terus berulang ,

setiap hari sehingga tertanam pada
djri mereka rasa takut kepada Alloh
cE, sehingga tidak heran mereka
akan segera berdiri disamping
orang tuanya mengikuti gerakan
sholatnya, walaupun mereka tidak
diperintahkan. Dari kebiasaan yang
berjalan terus-menerus seperti ini
anak akan tumbuh mendapatkan
pengajaran sholat sejak dini sebe-
lum usia tamyiz, dan ketika sampai
usia tamyiz (biasanya tujuh tahun)
mereka sudah dapat menguasai
gerakan sholat dan bisa tenang ke-
tika sholat, sehingga mereka benar-
benar telah siap ketika datang pe-
rintah yang sebenarnya dari Rosu-
lulloh kepada para orang tua untuk
memerintahkan anak-anak mereka
sholat pada usia tujuh tahun s.

Kondisi di atas berbeda dengan
orang tub yang tidak pernah mem-
beri contoh anak-anaknya bagaima-
na sholat mereka ketika di rumah,
sehingga tidak jarang kita jumpai
anak yang berusia tujuh atau dela-
pan tahun ketika diajak sholat ke
masjid, mereka tidak bisa tenang
dalam sholatnya baik badan-badan

atau suara-suara mereka, lantaran
sebelum menginjak usia tersebut
mereka tidak terbiasa menyaksi-
kan orang tuanya sholat di rumah,
lebih-lebih mempraktekkannya di
samping orang tua mereka.

PERINTAH ORANG TUA KEPADA

ANAK.ANAKNYA UNTUK SHOIAT

Memeri6tahkan anak-anak un-
tuk mengerjakan sh<jlat hukumnya'
wajib bagi para orang lua, apabila
anak telah berumur tujuh tahun, hal
ini didasari oleh hadits Rosululloh

ffi, u"tiuu bersabda;

)e.i n"i 17:au'isr'r\ bC

er

sebenarnya sebutan tujuh tahun itu
bukanlah batasan, karena biasanya
nak-anak yang berumur tujuh ta-
hun adalah sudah usia tamyiz yang
sudah bisa melaksanakan sholat,
sehingga apabila anak-anak sudah
mengerti sholat walaupun belum
mencapaitujuh tahun maka orang
tua disyariatkan memerintahkan
mereka untuk sholat.

derkata Urwah @.r: ?nak-ana k
mulai diperintah sholat apabila su-
dah mengerti sholati'

lbnu Umar r,u$!.: berkata: ?nak-
anak mulai diajari sholat apabila
telah mengerti orang yang di sam-
pihg kanan dan kirinya, dan demi-
kian juga dikatakan lbnu Sirini'(li-
hat Syarh lbnu Bathol +/za)

Demikianlah agama lslam yang
didalamnya ada kemudahan dalam
menyikapi dan mendidik anak-anak
dalam perkara ibadah.

ANAK.ANAK KE MASJID

BERSAMA ORANG TUANYA

Banyak hadits-hadits shohih
yang menunjukkan bahwa orang
tua tidak dilarang membawa
anak-anaknya ke masjid untuk sho-
lat bersama mereka, oleh karena itu
pernah Rosululloh ffi memimpin
sholat sambil menggendong cu-
cunya, sebagaimana dalam hqdits
dari Abu Qotadah ,'-Onr1'rori .,#r'

;6"0s M frt J;:t"oi

ir! lilj , w)
Bahwasanya Rosululloh pernah sho-
lat sambil menggendong Umamah
binti Zainab binti Rosululloh. Apa-
bila beliau sujud diletakkannya

I!

ei.iat3b Y
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Perintahkan anak-anakmu untuk
sholat ketika mereka berumur tu-
juh tahun, dan pukullah mereka
(apabila tidak patuh) ketika beru-
mur sepuluh tahune.

Imam Syaf i mengatakan'o:"wa-
jib bagi para orang tua mendidik
anak-anaknya, mengajari mereka
cara bersuci dan sholat, dan (dibo-
lehkan) memukul mereka apabila
(lalai dari apa yang diperintahkan)"

Memerintahkan anak untuk
sholat termasuk tanggung jawab
setiap orang tua, dan ayah yang
paling bertanggung jawab atas
perintah ini. Memerintahkan anak-
anak untuk sholat hukumnya wajib
bagi para orang tua, akan tetapi
bukan berarti sholat tersebut wajib
hukumnya bagi anak-anak, karena
anak yang belum baligh tidak wajib
melaksanakan sholat.

Hadits di atas secara dhohir
menunjukkan bahwa anak-anak di
bawah usia tujuh tahun tidak harus
diperintahkan sholat, akan tetapi

@.r*dt:oyl <r1

8. Dinukil dengan penyesuaian dari Mas'uliyatul Abil Muslim hlm.r u o-r zr.
9. HR.AbuDawudno.495,496. lbnuAbi Syaibah dalamal-Mushonnaf t/'t37/2, Daruquthni no.8s,al-Hakim t/'rn,Baihaqil/gq,danlainnya,

dishohihkan oleh al-Albani dalam lrwa'al-Gholil no.z+2.

10. Dinukil dari Huququl Aba'alal Abna'hlm.3o3.

w

ud Sa; V1

,M *' )r'
o./o/u.?"i

;Ji-t
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(lJmomah), dan apabila berdiri be-

liau menggendongnya kembali. (HR.

Bukhori z/28s, dan Muslim t/$S)

tilu" iti
Dori Abu Huroiroh, beliau berkath:
"Komi pernah sholat lsya' bersama
Rosululloh, ketika Nabi suiud, tiba-
tiba Hasan don Husoin menung-
gangi punggung Nabi, apabila hen-

dak mengangkat kepala, beliau tarik
keduanya dengan lembut dan di-
letakkan keduanya di lantai, apabila
beliau kembali sujud, (Hasan dan
Husain) kembali lagi (menunggangi

punggung Nabi)." (HR. Nasa'i 'r/t7'r,
Ahmad 3/493, al-Hakim 3/t64,Bai'
haqi zl263, dan lainnya. Dishohih-
kan al-Albani)$H dalam Ashlu Sifat
Sholot Nabi zlttz-tzz)

Hadits-hadits di atas menunjuk-
kan bahwa para orang lua tidak
dilarang membawa anak-anaknya
ke masjid walaupun anak-anak itu
belum mencapai usia tamyiz, dan
dari sini kita bisa menQetahui kesa-

lahan beberapa orang yang me-
larang kehadiran anak-anak atau
memisahkan posisi shof mereka
dengan orang dewasa.

JAUHKAN ANAK.ANAK DARI

MASJID ?!

Ada sebagian orang sangat
keras menyikapi kehadiran anak-

anak dalam masjid, bahkan tidak
jarang kita melihat di pintu-pintu
masjid dituliskan "Dilarang mem-
bawa anak kecil." atau tulisan "Anak-

anak di bawah lima tahun dilarang
masuk" dan semisalnya. Kalau kita

tanyakan mengapa, maka alasan

mereka bermacam-macam, di an-
taranya yang sering mereka lontar-
kan adalah anak-anak suka ribut,
tidak bisa diatur, atau semisalnya.

Ada juga yang menyitir sebuah ha-

dits yang masyhur, di dalamnya ada

perintah supaya menjauhkan anak-
anak dari orang-orang gila dari
masjid-masjid, hadits itu, adalah;

" 
t^r.o .' ,'

gr#hr1

3BW

&*5'tl;r,b

Jauhkanlah masjid-masiidmu dari
anok-anbk kecil dan orang-orang
gila di antara kalian. (HR. lbnu Ma-
jah 742, dan dinyatakan sangat
Iemah oleh Syaikh al-Albani dalam
Ishtahut Masajid t I t to)

Berkata Syaikh al-Albani: "Sanad

hadits ini sangat lemah, karena

di dalamnya ada seorang perowi
bernama al-Harits bin Nabhan
yang disepakati oleh para ulama
kelemahannya, demikianlah yang

dikatakan lmam lbnu Katsir (a/zgl),
dan lbnu Hajar al-Asqolani.

APABITA ANAK-ANAK

MENGGANGGU SHOTAT

Syaikhul lslam lbnu TaimiYah

ketika ditanya tentang hukum
mengajak anak-anak ke masjid (un-

tuk sholat dan lainnya), beliau me-
negaskan:

yit& i';;trLt*i-

e't .jt *'ezlst +ii.:
U:g:?,r+tkil#,
'*ri -fr: :-;;r)n4;*'";
a{LJr .;'.: o€ br Cl r

7t:g*jr*4'd;''f
Masjid harus dipelihara dari perkara

yang menggonggu kehormatannYa,

dan menggangg.u orang yang sho-
lat (di dalamnya), walaupun hanya
sekedar suara keras dari anak-anak,
demikian juga dilarang mengotori
hamparan-hamparan (di masjid)
dan semisalnya, lebih-lebih Pada
waktu sholat sedang ditegakkan,
perkara-perkora tersebut termasuk
kemungkaran yong sangat besar.

(Majmu' Fatwa Syaikhul Islam lbnu
Taimiyah 5/t4a1

Berkata Syaikh al-Albani: ?pa-
bila ada anak-anak bermain-main
di masjid, lari-lari dan melompat-
lompat, maka wajib atas orang tu-
anya mengingatkan mereka, dan
mendidik mereka (supaya tidak
terjadi seperti demikian), atau para

pengurus masjid mengeluarkan
mereka dari masjid, dan inilah yang

diamalkan (pada zaman dahulu),
sebagaimana lmam lbnu Katsir me-
nyebutkan:

!'A:ll :ryt |t*.:t*.-lt
$?\ ft;

Sungguh dahulu apabila Umar bin

Khoththob melihat anak-anak ber-

main-main di masiid, mako beliau
memukul mereka dengan cemeti,

dan beliau memeriksa masiid setelah

lsyoi beliau tidak membiarkan ada
seorang pun di masjid. (atsfsamar

al-Mustathob t/t6z)

Apabila bacaan al-Qur'an yang

sampai mengganggu orang lain
(padahal membaca al-Qur'an
adalah wajib) itu telah dilarang oleh
Rosululloh, maka gangguan-gang-
guan yang timbul dari anak-anak
lebih patut untuk dicegah, sebagai-
mana Nabi ffi bersabda ketika
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mendengar beberapa orang yang
mengeraskan bacaannya sampai
saling mengganggu di antara me-
reka:

>v 17, s6-Fii a$r qii
i..Lt.,t-6,

€.,*dP-\'=+'5'''*
a,rit

Wahai manusia, kamu semua ber-
munojat kepada Robb kalian, maka
janganlah kalian saling mengeras-
kan bacaan (sehingga mengganggu)
yang lainnya. (HR. al-Hakim dalam
al-Mustadrok t'rt7, dan dishohi-
hkan oleh al-Albani dalam Shohih
lbnu Khuzaimah zo4g)"

WAJI B MENCEGAH GANGGUAN

DENGAN CARAYANG BAIK

Dari keterangan di atas kita
mengetahui bahwa apabila anak-
anak mengganggu orang /ang se:
dang sholat, maka dia harus dike-
luarkan, tetapi dengan cara yang
paling .bagus, dan paling lembut,
bukan dibentak dan dihardik. Yang
harus dilakukan adalah meng-
hubungi orang tuanya dan menase-
hatinya dengan baik, kemudian
yang menasehati anak-anak secara
langsung adalah orang tuanya
sendiri sehingga ini lebih mudah
diterima, karena apabila kita mem-
bentak mereka, atau marah kepa-
da anak-anak ini, akibatnya akan
menjadi lebih buruk, di antaranya
anak-anak menjadi benci terha-
dap masjid, benci terhadap orang-
orang dewasa yang di masjid, atau
bahkan membenci orang-orang
sholih, pada akhirnya mereka tidak
mencintai masjid padahal masjid
adalah tempat yang paling mulia,
atau kadang-kadang orang tua
anak-anak ini berburuk sangka ke-
pada orang yang melarang anak-
anaknya sholat di masjid.

Mengusir anak-anak dari mas-
jid atau memindahkan mereka di
shof belakang akan menimbulkan
dampak buruk yang lain, di anta-
ranya para orang tua masing-ma-
sing tidak dapat mendampingi
mereka karena mereka ada di shof
belakang, sedangkan orang tuanya
ada di shof depan, sehingga apa-
bila anak-anak dikumpulkan ber-
sama anak-dnak yang lainnya, akan
timbul dari mereka k'eributan yang'
semakin parah dan akan meng-
ganggu orang-orang yang sedapg
sholat lebih nyata.

Akan teta.pi apabila anak-anak
tidak mengganggu yang lain baik
dengan 9€fakan, atau suara me-
reka, maka dilarang kita menge-
luarkan mereka dari masjid atau
memindahkan mereka dari shof
pertama ke belakangnya, karena
siapa yang meindahului suatu tem-
pat maka dia lebih berhak atas te_m-

pat itu, sedangkan Rosululloh ffi
telah memperingatkan akan hal itu,
sebagaimana dalarn sebuah hadits;

y',#t ar(j"o' 6ei

Rosu I u I loh me I a rang seseora ng yang
mengusir saudaranya dari tempat-
nya lalu dia duduk pada tempat itu.
( HR. Bukhori sgt4)"'

SvueHRr PeRrRnnR

Sebagian saudara kita membiar-
kan anak-anaknya bermain-main
di masjid ketika sholat berjama'ah
berlangsung, bahkan mengang-
kat suara keras sehingga meng-
ganggu khusyuknya orang yang
sedang sholat, atau bacaan imam
menjadi tidak jelas, bahkan suatu
ketika imam menjadi bingung
karena anak-anak juga mengang-
kat suara, mereka mengatakan;
Bukankah pada zaman Rosululloh

orang-orang Habasyah dibolehkan
bermain-main di masjid Nabi dan
Aisyah pun melihat mereka?!

JRwReNyR

Maka kami mengatakan sung-
guh benar kisah yang disebutkan'3,
sungguh pun demikian mereka
tidak bermain pada waktu sholat
ditegakkan, sehingga mereka tidak
mengganggu orang yang sedang
sholat, adapun yang kita jumpai
justru sebaliknya, mereka bermain-
main ketika sholat baru dimulai,
dan ketika sholat jama'ah selesai
mereka pergi meninggalkan mas-
jid. Untuk lebih jelasnya marilah
kita simak keterangan Syaikh al-Al-
bani tentang hadits di atas;

Al-Albani berkata: j'Hadits itu
menunjukkan bahwa permainan
di masjid hukumnya bolehlmuboh.
lbnu Thin menukil perkataan Abul
Hasan al-Lakhomi bahwa bermain-
main di masjid telah dihapus kebo-
Iehannyo oleh al-Qur'an dan sun-
nah, adapun ayat al-Qur'an (yang
menghapusnya) yaitu QS. an-Nur
36, dan dari sunnah seperti hadits
Jauhkanlah masjid-masjidmu dari
anak-anak kecil dan orong-orang
gila di antara kalian," Akan tetapi
pendapat ini dikritik karena ha-
ditsnya dho'if, dan dalam hadits ini
serta ayat yang disebutkan tidak
dijelaskan adanya apa yang di-
tuduhkan (dihapusnya kebolehan
permainan di masjid), dan tidak
pula diketahui sejarahnya (mana
nash yang datang lebih dahulu dan
yang belakangan)sehingga bisa di-
hapus salah satunya.

Sebagian ulama madzhab Ma-
likiyyah menyebutkan dari imam-
hyd, bahwa permainan mereka
terjadi di luar masjid, sedangkan
Aisyah melihat mereka dari dalam
masjid, akan tetapi perkataan ini
tidak sah dari lmam Malik, dan ini
menyelisihi apa yang la riwayatkan
sendiri, sebagaimana dalam salah

rildbi M,V'e

11. Lihatpermasalahanini dalamMojmu'FatawawaMoqolatal-Mutanowwi'ahSyaikhlbnuBaz'tzlz'tz.
12. Dinukil secara bebas dati Liqo'al-Bab al-Maftuh Juz6z hlm ro oleh lbnu Utsaimin.

13. Sebagaimana dalam HR.Bukhori zl247, dan Muslim 4/4r 5.
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satu riwayat haditsnya berbunYi
lJmar mengingkari mereka yang ber-

main di dalam masiid, maka Nabi
menegurnya dengan mengatakan:
"Biarkan mereka (wahai Umar)!"

Permainan (orang-orang Ha-

basyah) dengan menggunakan
tombak bukan sekedar permainan
sia-sia, akan tetapi dalam permain-
an ini ada unsur melatih keberanian
berperang, dan ada unsur persia-
pan kekuatan melawan musuh.

Berkata al-Muhallab: "Masjid
itu dibangun untuk kepentingan
sekalian kaum muslimin, sehingga
perbuatan apa saja yang berman-
faat untuk agama dan pemeluknYa,
maka hal itu dibolehkani' (al-Al-

bani melanjutkan) Dan keterangan
(para ulama di atas) ini memberika,n
persyaratan bolehnya mengadakan
permainan di masjid, (syaraP itu
adalah) apabila permainan terse-
b ut be rm anfaat dan men gandu n g
kemaslahatan bersamo, dan inilah
perkataan yang benar insya Alloh'4.

SYUBHAT KEDUA

Sebagian lagisaudara kita men-
jadikan hadits-hadits yang shohih
sebagai alasan membiarkan anak-
anaknya mengganggu orang sho-
lat di pgsjid dengan mengatakan
Nabi ffi pernah memimPin sho-
lat berjama'ah dengan menggen-
dong cucunya bernama Umamah
binti Zainab binti Rosululloh'5, dan
dalam kesempatan lain Hasan bin
Ali bin Abi Tholib menunggangi
punggung Rosululloh ketika beliau
sujud-'6"

JAWABNYA

Hadits-hadits di atas hanYa

menunjukkan kebolehan perka-

ra di atas, oleh karenanya lmam
Nawawi mengatakan tentang hadits
Umamah di atas: "Perbuatan Nabi

itu hanya sekedar menerangkan
bahwa itu boleh dilakukan (bukan

disyari'atkan)i' (Syarh Muslim zl zot)
Dari keterangan di atas, apabila

ada perkara yang mubah (seperti

membawa anak-anak ke masjid)
tetapi menimbulkan perkara yang

haram (seperti mengganggu orang
lain yang sedang sholat) maka hal
yang mubah menjadi haram, dan
harus dicegah.

Syaikh lbnu Utsaimin ffM ketika
ditanya tentang seseorang yang

menggendong anaknya. ketika sho-
lat, beliau menjawab: "Akan tetaPi
yong lebih bagus adalah tidak mem-
bawa (anak)nya, kecuali kalau me-

mang ada.sebab yang dibutuhkan
(untuk suatu maslahat)!' (Majmu' Fa-

tawa Syqikh lbnu Utsaimin tz/zz8)
Di kesempatan lain beliau'ffW

mengatakan: "Anak-anok yang ikut
berdiri dalam shof tidak membuat
shof itu terputus, akan tetapi apabila
mereka me'ngganggu orang-orang
yang sedang sholat, maka dilorang
dengan cara menghubungi orang tu-
anya dan dikatokan kepada mereka
jangan dibawa (anok-anakmu kalau
mengganggu orang sholat)" (lihat

Kutub wa Rrosa'il lbnu Utsaimin iuz
r8r hlm. r8)

KESIMPUTAN

Dari keterangan dan nash-nash
yang telah kami sampaikan di atas,
bisa kita menarik kesimpulan dari
pembahasan ini, di antaranya:

r. Sholat adalah perkara yang sa-

ngat penting dalam lslam, dan
kekhusyukan dalam sholat harus
dioelihara.

z. Rosululloh M menganjurkan
kita menghindarkan semua
perkara yang mengurangi atau
bahkan yang menghilangkan
khusyuknya sholat.

3. Anak-anak mendapatkan pendi-
dikan sholat sejak dini dengan
cara melihat orang tuanYa ketika
melaksanakan sholat di rumah.

4. Orang tua wajib memerintahkan
anaknya sholat ketika mencapai
umurnya tujuh tahun, dan kalau
tidak patuh, maka boleh dipukul
ketika umur sepuluh tahun.

s. Dibolehkan bagi orang tua
membawa anak-anak mereka
sholat berjama'ah di masjid, de-
ngan syarat tidak mengganggu
dalam masjid.

6.'Apabila anak-anak menggang-
gu orang yang sedang sholat di
masjid, maka membawa mereka
tidak diperbolehkan.

z. Wajib mengingatkan dan me-
nasehati para orang tua Yang
membiarkan anak-anaknya
mengganggu orang yang se-

dang sholat dengan cara yang
paling baik.

8. Boleh diadakan permainan di
masjid, dengan syarat opabila
permainan tersebut bermanfaat
bogi agama dan mengandung
kemaslahatan bersama untuk
kaum muslimin, sebagaimana
dijelaskan oleh para ulama.

9. Anak-anak yang ikut sholat
berjama'ah tidak membuat
shof tersebut putus, dan sholat
berjama'ah tetap sempurna.

Wallohu A'lam.
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Majalah A{, IURQON, al-lllauaddah

& Pustaka AL tuRQ0N, membuka
kesempatan bagi antum yang

berpotensi untuk ditempatkan di
bagian:
F Administrasi dan pemasaran (3

orang).
D Layout (l orang).
F Editorbahasa(l orang).

PERSYARATAN:
) Khusus untuk ikhwan.

) Memiliki kemampuan
dibidangnya.

) Berakhlaq karimah.

Kesempatan berakhir pada tanggal
29 Jumadil Tsani1429,

Ma'af, kami tidak melayani
komunikasi via telp dan SMS.

-o- 

aro 
-a-

"!

!

I
a

I

i
I
o

I
a

!

I
a

I

.i

9;<)t-9'v 'r '4 v ::'

14. Ats-Tsamar al-Mustathob oleh al Albani (r/8os)

15. Sebagaimana dalam HR. Bukhori z/334,dan Muslim 3/r5o.

16. Sebagaimana dalam HR. Nasa'i 'r/'tt't, Ahmad l/+gl, alHakim 3/164,Baihaqi 2/263,

dan lainnya, dishohihkan oleh al-Albani dalam Ashlu Sifat Sholat Nabi 2/772-773-

-a-ara-a-
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KEDUSTAANI DAN KESE SATAN
BUKU

MENGENAL SALAFI
DARI 2 SrSr

TAQDIM
Disusuryoleh: Abu 

,Ahvuad 

As-Salafi

Di antara karakteristik ahlibid'ah dari masa kd masa bahwasanya mereka selalu
mencela dan mencoreng citra Ahlus Sunnah wal Jama'ah untuk menjauhkan umat
dari al-haq. AI-Imam Abu Hatim ar-Rozi berkata ',{,)6: "Ciri ahli bid'ah adalah
mencela ahlil atsar." (Ashlu Sunnah hal. z4), Al-Imam Abu Utsman ash-Shobuni
berkata: "Tanda yang paling jelas dhri ahli bid'ah adalah kerasnya permusuhan
inereka kepada pl-6u*u Sunnah Rosululloh.ffi, mereka -"l"."hkun dan meng-
hina Ahlus Sunnah dan menamaklh Ahlus Sunnah dengan Hasyawiyah, Jahal'atr,
Dhohiriyyah" dan Musyabbihah." (Aqidah Salaf Ashabul Hadits hal. 116)

Di antara deretan buku-buku'hitam'yang mencela Salafiyyin dan Dakwah
Salafiyyah adalah buku Mengenal Salafi Dari z Sisi yangberedar baru-baru ini.

Buku ini penuh dengan syubhat yAng hendak menyudutkan dan menjatuhkan
dakwah Salafiyyah.

lnsya Altoh dalam pembahasan kali ini kami berusaha menyingkap sebagian
syubhat-syubhat dalam buku ini sebagai nasehat kepada kaum muslimin dan
pembelaan kepada manhaj yang haq.

PENUTIS DAN PENERBIT BUKU INI

Buku ini disusun oleh Ibnu Salim dan Abu Ah-
mad dan diterbitkan oleh al-Hikmah Press Medan,
cetakan Pertama, Jumada Awal 427 I Juni zoo6.

KEDU5TAAN.KEDUSTAAN BU KU I N I

A. Krousrml Arns Rt-Usnoz Agu Nu'Arvl nl-Arslnt

Penulis di dalam hal. r4 menggolongkan al-
Ustadz Abu Nu'aim al-Atsari sebagai tokoh penen-
tang salafi yang menulis makalah yang berjudul
"Kritikan kepada Salafi Wahabi." kemudian di-
katakan bahwa tulisan tersebut dimuat di dalam
majalah At AUBQON edisi 5 Tahun III.

Kami katakan: Perkataan penulis bahwa 'Abu
Nu'aim al-Atsari adalah tokoh penentang Salafi"
adalah kedustaan yang nyat4 kami mengenal se-

cara pribadi al-UstadzAbu Nu'aim al-Atsari sebagai
seorang da'i yang gigih mendakwahkan Dakwah
Salafiyyah hingga akhir hayatnya, sebagai bukti
yang bisa dilihat oleh siapa pun adalah tulisan-tu-
lisan beliau dafi awal berdirinya majalah At I'URQ0N

a*rJr aJl \. ).r-Jl

hingga edisi 6 Tahun V yang merupakan akhir edi-
si yang memuat tulisan beliau karena beliau wafat
pada malam ]um'at 4 Muharram 427 H -semoga
Alloh merohmatinya, rnengampuni dosa-dosanya,
dan memasukkannya ke dalam jarurah-Nya -.

Kemudian pqrkataan penulis bahwa "Al-Ustadz
Abu Nu'aim al-Atsari menulis makalah yang ber-
judul "Kritikan kepada Salafi Wahabi", yang dimuat
di dalam majalah At FURQ0N edisi 5 Tahun III adalah
kebohongan yang besar dengan persaksian setiap
pembaca majalah At FURQ0N edisi tersebut, karena di
dalam edisi tersebut tidak ada tulisan dengan penu-
lis dan judul tersebut, dalam edisi tersebutAl-Ustadz
Abu Nu'aim menulis sebuah tulisan dalam rubrik
Aqidah yang berjudul Tathoyyur dan menterjemah-
kan sebuat tulisan Dr. Muhammad Musa Alu Nashr
yang berjudul Dakwah Salat'iyyah Menepis Tuduhan.

Sungguh benarlah apa yang dikatakan oleh al-
Imam Ali bin Harb al-Maushili: "Setiap ahli hawa

(pengekor hawa nafsu) selalu berdusta dan tidak
peduli dengan kedustaannya!" (Diriwayatkan oleh
al-Khotib al-Baghdadi dalam Al-Kifay ah hal t 4).

41*&.......,.b"\tq":!/a
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lagi waro', pendekar di bidang ilmu hadits, tafsir,
fiqih, dan kedua usul dengan demikian cermat dan
teliti, dia adalah pedang yang tajam atas para ahli
bid'ab dia adalah seorang ulama yang selalu mene-
gakkan perkara-perkara agama, selalu memerintah
kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mung-
kar, memiliki semangat dan keberanian yang luar
bias4 banyak berdzikir, puasa, sholat, dan ibadah,
dan kehidupannya sangat sederhana dan selalu
qona'ah." (Lihat Buku Barisan Ulama Pembela Sunnah

N ab,aw iyy ah oleh penulis. )

D. Krousrnnu Arns Svntru Murnmmno BrN ABDUL WAHHAB

Penulis di dalam hal. q berkata: "selanjutnya
pada abad ke-rz H pemikiran serupa muncul kem-
bali di jazirah Arab yang dihidupkan oleh Muham-
mad bin Abdul Wahhab, yang selanjubrya disebut
kaum Wahabi.'

Kami katakan: Ini adalah kedustaan atas Syaikh
Muhammad binAbdul Wahhab, yang benar bahwa
beliau tidaklah mengada-adakan perkara baru di
dalam agama, beliau hanyalah salah satu dari para

Ulyna Sunnah yang membela Sunnah Rosululloh

ffi dutt mendakwahkannya.
Syaikh Muhammad Rosyid Ridho ffH berkata:

"Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdy
termasuk para mujaddid, beliau menyeru kepada
pemurnian tauhid dan pengikhlasan ibadah ke-
pada Alloh semata sesuai dengan apa yang Dia
syari'atkan-dalam Kitab-Nya dan melalui lisan Ro-

'Lt-Nyu ffi."
Syaikh Abd ul AzizbinB az frH b erkata : "Seorang

imam yang mendapat petunjuk, da'i yang agun&
mujaddid Islam abad ke-tz, penyeru kepada Sun-
natu dialah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab
bin Sulaiman binAli at-Tamimy."

Abdul Muta'al ash-Sho'idy frH menyebut beliau
sebagai seorang mujaddid dalam kitabnya Al-Mu-
jaddidun fil Islam. (LihatBuku Barisan Ulama Pembela

Sunnah N ab awiyy ah oleh penulis.-)

E. Krousrnnru Arns DRumr Su'UDTYYAH

Penulis di dalam hal. r8-r9 berkata: "Kaum Wa-
habi (yang berpusat di Riyadh) dengan bantuan Ing-
gris melakukan pembangkangan bersenjata (peper-
angan) terhadap kekhilafahan Utsmaniyyah... tetapi
dengan bantuan Inggris akhirnya kaum Wahabi ber-
hasil melepaskan diri dari kekhilafahan Utsmani-
yyatr, mereka mendirikan kerajaan yang turun tem-
urun diperintah oleh Ibnu Saud dan kerajaan hanya
menggunakan paham Wahabi hingga kini."

Kami katakan: Ini adalah kedustaan yang nyata
atas Daulah Su'udiyyah:

B. KrousrRnn Arns Dnrwlx SRuruvnx

Penulis di dalam hal. q berkata: "Pemikiran
para salaf dimulai pada abad ke-4H, di saat ulama-
ulama madzhab Hanbali yang pemikirannya ber-
muara pada Imam Ahmad bin Hanbal."

Kami katakan: Ini adalah kedustaan yang nyata
karena Salafiyyah adalah nisbah kepada salaf, dan
salaf adalah para sahabat Rosululloh ffi du.t putu
imam yang di atas petunjuk dari tiga generasi yang
terdahulu yan1,4_ipersaksikan dengan kebaikan
oleh Rosululloh ffi dalam sabdanya:

c "A*'c!,'"J ";4"fr 'c!' "i G,j *6','
istw ryr y eyi tsqs,ry ?tii a

Sebaik-baik manusia adalah generasiku kemudi4p yang
datang sesudah mereka kemudian yang datang sesudah

mereka kemudian datang kaum yang persaksian seorfrng

dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya
mendahului persaksiannya. (Muttafaq Alaih)

Dan Salafiyyun adalah bentuk jama' dari salafi
nisbah kepada salaf, mereka adalah orang-orang
yang berjalan di atas manhaj salaf dalam ittiba'ke-
pada Kitab dan Sunnah, mendakwahkan dan me-
ngamalkan keduanya. (Lihat Fatwa Lajnah Daimah
No. 136r)

C. Krousrmru Arns Svntruut lstRtvt lsNu Tnu\ltvvll

Penulis di dalam hal. ry berkata: "Golongan ini
kemudian muncul kembali pada abad ke-7 H de-
ngan kemunculan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah,
Ibnu Taimiyyah menambahkan beberapa hal pe-
mikiran Hanbali sesuai kondisi zarnannya."

Kami katakan: Ini adalah kedustaan atas Syai-
khul Islam Ibnu Taimiyyan{$6 bahwa beliau telah
mengada-adakan perkara baru di dalam agama,
semua ulama Sunnah mengakui bahwa beliau
adalah pembela Sunnah yang gigih dan memusuhi
segala macam kebid'ahan. Al-Hafidz al-Mizzy ber-
kata: 'Aku tidak pernah melihat seorang yang lelih
tahu tentang Kitabulloh dan Sunnah Rosululloh
darinya, dan tidak pemah melihat seorang yang
lebih ittiba' kepada keduanya darinya.

Al-Hahdz Ibnu Hajar al-Asqolany berkata: "Ter-
masuk hal yang paling menakjubkan bahwa orang
ini adalah yang paling banyak membantah ahli
bid'ah, dari Rofidhotr, Hululiyyalu dan Ittihadiyyakr,
tulisan-tulisannya tentang itu banyak lagi masyhur,
fatwa-fatwanya tentang mereka sulit dihitung."

Badruddin al-Ainy berkata: '1Dia adalah imam
utama lagi menonjol, yang bertakwa
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Pertama: Daulah Su'udiyyah tidaklah memberontak
kepada khilafah Utsmaniyyah, karena realita sejarah
menunjukkan bahwa di saat Syaikh Muhammad
bin Abdul Wahhab m'elancarkan dakwahnya -dan
bahkan jauh sebelumnya- negeri Najed (termasuk
Dar'iyyah) tidak pernah menjadi wilayah Daulah
Utsmaniyyah. (Tarikh Bilad Arobiyyah Su'udiyyah
hlm. +Z)

Di antara bukti-bukti sejarah yang menunjukkan
bahwa Najed tidak pernah masuk dalam wil4yah
Daulah Turki Utsmany adalah sebuah dokumen
yang ditulis oleh Yamin Ali Affandi dengan judul
asli berbahasa Turki: Qarnanin AIi Utsman Dur Ma-
dhamin Daftar Diwan, di dalamnya terdapat daftar
wilayah Daulah Turki Utsmany sejak penghujung
abad ke-rr H yang terbagi menjadi 3z wilayah,'t4
wilayah darinya adalah wilayah-wilayah di Jazirah
Arabiyyah, dan Najed tidak tercantum dalam daftar
wilayah tersebut (Lihat Bilad Arobiyyah wa Daulah
lJ tsm aniyy ah oleh Sathi' al-Hushoii hal. z3o- z4o)

Merupakan hal yang dirhaklumi oleh setiap
pemerhati sejarah Islam bahwa banyak dari wilayah-
wilayah kaum muslimin yang tidak masuk ke dalam
wilayah Daulah Turki Utsmany yang ditLlnjukkan
oleh adanya daulah-daulah yang sezaman dengan
Daulah Turki Utsmany seperti Daulah Shofawiyyah
Rofidhiyyah di Irary Daulah Mongoliyyah di India,
Daulah Maghribiyyah di Maroko Afrika Utara, dan
beberapa Negara Islam di Indonesia.

Kedua: Daulah Su'udiyyah tidaklah menganut pa-
ham yang menyimpang dari ajaran Islam bahkan
Daulah Su'udiyyah menjadikan Kitab dan Sun-
nah Rosululloh ffi sebagai Undang-undang Dasar
Daulah sebagaimana termuat dalam surat kabar
Ummul Quro zr Shofar rj,45 H: "Seluruh hukum-
hukum di Saudi berdasarkari atas Kitabulloh dan
Sunnah Rosululloh M au"apayangditempuh oleh
para sahabat dan Salafush Sholih." (Syibhul lazirahfi
Ahdil Malik Abdul Aziz l'1354)

Al-Malik Abdul Aziz bin Abdurrohman Alu
Su'ud berkata: "Aku adalah penyeru kepada aqi-
dah Salafush Shalilu dan aqidah Salafush Shalih
adalah berpegang tqgrh kepada Kitabullah dan
Sunnah Rosululloh Hf dun apa yang datang dari
Khulafaur Rosyidin." (AI-Wajiz fi Sirotil Malik Abdul
Azizhal. z16)

Beliau juga berkata: "Mereka menamakan kami
Wahabiyyin, dan menamakan madzhab kami
adalah madzhab Wahabi yang dianggap sebagai
madzhab yangbaru, ini adalah kesalahan yang fa-
tal, yang timbul dari propaganda-propaganda yang
dusta yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam.
Kami bukanlah pemilik madzhab baru atau aqidah

*LJ'LJI \ . :-rJt

baru, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak
pernah mendatangkan sesuatu yang baru, aqidah
kami adalah aqidah Salafush Sholih yang datang
di dalam Kitabulloh dan Sunnah Rosululloh ffi
dan apa yang ditempuh oleh Salafush Sholih. Kami
menghormati imam empat, tidak ada perbedaan
di sisi kami antara para imam: Malik, Syaf i, Ah-
mad, danAbu Hanifatu semuanya terhormat dalam
pandangan kami." (AI-Wajiz fi Sirotil Malik Abdul
Azizhal. zt7)
, DaulahSu'udiyyahdikenalsebagaipembelaDak-

wah Salafiyyah yang haq sejak berdirinya hingga
saat ini. Usaha yang agung dari Daulah Su'udiyyah
di dalam m'endakwahkan Islam yang haq menye-
jukkan mata dan membesarkan hati setiap muslim
yang cinta kepada Islam yang haq, tetapi sebaliknya
membuat geram dan panas orang-orang yang hat-
inya diselubungi kebatilan dan kebid'ahan!

MEMUSUHIAQIDAH SAIAF

Penulis berkata di dalam hal. zoo dari bukunya
ini: "Keyakinan orang Salafi tidak mau mentakwil-
kan al-Qur'an dan al-Hadits mengenai Dzat dan
Sifat Alloh, membuat mereka sebagai aliran tajsim
(Penjasmanian Alloh), sehingga golongan mereka
menjadi golongan yang syirik dan sesat."

Kami katakan: Tuduhan ahli bid'ah bahwa Ahli
Sunnah adalah mujassimah bukanlah perkara baru.
Al-Imam Abu Utsman Ash-Shobuni berkatai "Tan-
da yang paling jelas dari ahli bid'ah adalah keras-
nya permusuhan mereka kepada pembawa Sururah
Rosululloh ffi, mereka melecehkan dan menghina
Ahlus Sunnah dan menamakan Ahlus Sunnah de-
ngan Hasyawiyatr, Jahalatu Dhohiriyyah, dan Musy-
abbihah." (Aqidah Salaf Ashabul Hadits hal. 116).

MEMBETA KESESATAN DAN AHTINYA

Di dalam hal. z4 penulis berkata: "Saksikanlah
aktifis dakwah dari Ikhwanul Muslimin, Hizbut
Tahrir, FIS al-jazair, Refaah Turki, ]ama'at Islami
Sudan dan berjuta-juta aktivis Islam lainnya yang
memperjuangkan tegaknya Islam secara kaffah di
muka bumi... ".

Penulis berkata di dalam hal.3z dari bukunya ini:
"lJlama yang berbeda ijtihad dengan salafi dianggap
sesat dan ahlu bid'ah... Hal ini terjadi karena perbe-
daan ijtihad dalam beberapa hal saja. Ulama yang
mereka anggap sesat dan ahlu bid'ah antara lain:
Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, MuhammadQuthb,
Abul Ala al-Maududi, Taqiyyuddin An-Nabhani,
Muhammad al-Ghazal| Muhammad Surur, Hasan
Turabi, Yusuf Qaradhawi dan lain-lain."
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Kami katakan: Al-Imam Ibnu Abdil Barr berkata:
"Telah sepakat para ahli fiqih dan atsar dari selu-
ruh penjuru negeri bahwasanya ahli kalam, ahli
bid'ah dan kesesatan, mereka semua tidak terma-
suk golongan ulama, karena ulama hanyalah ahli
fiqih dan atsar." (Jami' Bayanil IImi z196)

Nama-nama yang tersebut di atas adalah orang-
orang yang memiliki pemikiran bid'ah dan menyim-
pang dari syari'at Islam, sebagai buktinya akan kami
bawakan nukilan-nukilan dari perkataan-perkataan
mereka di bawah ini: ;

r. Sayyid Quthb tokoh Ikhwanul Muslimin meng-
hukumi masyarakat dunia dengan mengatakan:
"Sesungguhnya tidak ada Daulah Islam satu
pun di muka bumi sekarang ini dan tidak ada
masyarakat muslim yang kaidah mu'dmalahnya
adalah syari'at Alloh dan fiqih Islami."t (Fi Dhi-
lalil Qur'an 4lztzz)

z. Adapun Yusuf Qordhowi tokoh Ikhwanul Mus-
limin maka dia telah mengatakan bolehnya
lepasnya taklif-taklif, syi'ar-syi'ar agama, dan
halal dan haram, dari hikmah dan 'illah yang
logis, sebagaimana dia terang-terangan rnen-
gatakan disyari'atkannya kasih sayang dengan
orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagaimana
dikatakan oleh,gurunya Hasan al-Banna, dan
puluhan kesalahan-kesalahannya yang lain yang
dibantah oleh Syaikh alrAllamah Sholihbin Fau-
zan al-Fauzan di dalam sebuah kitab yang ber-
narna Al-l'lam Binaqdi Kitabil Halal wal Hnram Li
Yusuf Qaradhawi.

3. Abul,{la al-Maududi tokoh Ikhwanul Muslimin
berkata: "Revolusi Khomeini adalah revolusi Is-
lam, yang melaksanakannya adalah jama{ah Is-
lamiyah dan para pemuda yang mendapatkan
tarbiyah Islamiyah dalam gerakan-gerakan Islam,
maka wajib atas seluruh kaum muslimin secara
umum dan gerakan-gerakan Islam secara'khusus
agar mendukung revolusi ini dengan sepenuh-
nya danbekerjasama dengannya di dalam semua
bidang." (asy-Syaqiqani al-Maududi wal Khomeini
hal.3)

bah kekagumanku bahwa ayahanda telah mem-
buat ta'liq ringkas padanya dengan membawakan
dalil-dalil terhadap shighoh-shighohnya semuan-
ya dari hadits-hadits yang shohih dan dia namak-
an risalah ini dengan namaTanwirul Af idah Zaki-
yyah Biadillati Adzkari Razuqiyyah " (Mudzakkirot
Da'usah wad Da'iyahhal. zz-4)

5. Berkata Hasan at-Turobi tokoh Jama'at Islami
Sudan di dalam salah satu ceramahnya yang di-
rekam di dalam kaset: "....Aku ingin mengatakan
bahwa di dalam s'atu daulah dan satu ikatan per-

' j4njian dibolehkan bagi seorang muslim untuk
rnengganti agamanya sebagaimana dibolehkan
bagi se.orang Masihy." (Lihat kitab Al-Irhab wa
Aatsaruhu alal Afradi usal Umami hal. 136)

6. Muhammad Surur berkata: 'Aku melihat kitab-
kitab aqidah, ternyata kitab-kitab itu ditulis pada
bukan zaman kita, kitab-kita\ itu adalah solusi
bagi permasalahan-permasalahan yang terjadi di
saat kitab-kitab itu ditulis, sedangkan zaman kita
sekarang ini membutuhkan solusi-solusi yang
baru, dari sinilah maka gaya bahasa kitab-kitab
aqidah banyak yang kering, karena hanya terdiri
dari nash-nash dan hukum-hukum..." (Manhajul
Anbiya' fid Da'wah IlaIIah {8)

7. Syaikh al-Albani berkata tentang Hizbut Tah-
rir dan pendirinya: Taqiyyuddin An-Nabhani:
"Dari sini kita fokuskan tentang dakwahnya

. Hizbut Tahrir, bahwasanya mereka itu terpe-
ngaruh dengan Mu'tazilah. Antara Mu'tazilah
dan Hizbut Tahrir sama dalam Nizhom al-Islam
(Peraturan-peraturan Islam/Jalan menuju kekua-
saan), dan Thoriqul Iman (Jalan menuju keiman-
an), ini merupakan bahasan pokok bagi mereka
(Hizbut Tahrir)dalam kitab mereka yang ditulis
oleh pimpinan mereka Taqiyyuddin an-Nabhani.
Dan saya sering bertemu dengannya lebih dari
satu kali dan saya benar-benar tahu tentangHiz-
but Tahrir." (Hizbut Tahrir Mu'tazilah Gaya Baru
hal. z7)

PENUTUP
4. Hasan al-Banna pendiri Ikhwanul Muslimin ber-

kata memuji Shufiyyah dan Tashowwuf dengan Inilah di antara hal-hal yang bisa kami paparkan

mengatakan: ,Aku-melihat ikhwan Hashshffiay dari sebagian bantahan terhadap syubhat-syubhat

berdilklr sesudah sholat Isya' setiap mala* iutr buku ini, yang intinya adalah celaan dan kedustaan

aku selalu menghadiri pelayaran SyailJr Zahron terhadap para Ulama salafiyyin, serta pembelaan

Rohimahulloh antara MugtolU dan'Isya', maka terhadap kesesatan dan ahlinya yang ini semua

aku ditarik oleh halaqoh Jzikir dengan suaranya merupakan cara-cara ahli bid'ah di dalam usaha

yang teratur, sya'irnya yang indatr,-ruhnya yang mereka menjatuhkan Dakwah Salafiyyah.

memancar." hingga dia berkata: "Mulailah aku Semoga Alloh selalu menjadikan kita terma-
melaksanakan secara rutin wadhifah (wirid) Ro- suk orang-orang yang mendengarkan nasehat dan
zuqiyyah pagi dan petang dan semakin menam- mengikutinya. Amin.

r. Ini adalah pengkafiran terhadap masyarakat Islam di seluruh dunia secara umum.
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MACAM-MACAM MIMPI,

Mimpi adatiga macam:
Pertama: Mimpi dari Alloh ffi,
yaitu mimpi yang benar. Sesuatir
yang dilihat dalam mimpi akan
sesuai deng an kenyataan. Berupa
kebaikan atau lainnya yang mem-
bawa kebahagiaan. Contohnya
ql{uh mimpi Nabi Muhammad
ffi sebelum dia diangkat men-
jadi Nabi, beliau melihat dalam
tidurnya seperti cahaya subuh.a

Al-Hafizh Ibnu Hajat '/*6
berkata: "Mimpi yang benar
adalah mimpinya para Nabi dan
orang-orang yang mengikuti me-

Imam Ibnul Qolyim'A!6 melgatakan: "Mimpi adalah permisalan
yang dibuat oleh malaikat utusan'Alloh, agar oiang yangbermimpi
dapat menerka mimpinya dengan kejadian yang semiialnla." (I'lamul
Muuaqqin hlm. r3z)'

Imam al-Maziri berkata: "Madzhab Ahlus Sunnah berpendapat
tentang hakekat mimpi, bahwasanya di dalam mimpi itu A11oh

ffi menciptakan keyakinan-keyakinan pada diri orang yang tidur
sebagaimana dia menciptakannya pula padadiri orang yang sadar. Alloh
Maha Mampu berbuat segala sesuatu, tidak ada yang menrhalangi-
Nya walaupun orang itu sedang tidur atau sadar. Alloh ffi mampu
menciptakan orang yang sedang mimpi seolah-olah terbang padahal
tidak terbang. Kebanyakan, orang yang mimpi mereka menyakini
sesuatu yang menyelisihi kenyataannya )' (Syarah Shohih Muslim
r 5/ zo)2

reka dari kalangan orang-orang
yang sholih. Bisa juga dialami
oleh selain merekd, akan tetapi
sangat jarang. Mimpi yang benar
adalah mimpi yang mencocoki
kenyataan ketika sadar." (Fathul
Bari rz/444)

Kedua: Mimpi dari setan. Dia
adalah mimpi yang di dalam-
nya ada permainan setan. Se-
tan menakut-nakutinya. Seperti
mimpi jatuh ke dalam sungai yang
sangat dalam, atau dikejar-kejar
binatang buas, semuanya adalah
permainan setan. Mimpi jenis
ini pernah terjadi pada masa ke-

nabian, ketika ada seseorangy^ng
mengadu kepada Nabi bahwa dia
melihat dalam tidurnya kepalanya
ditebas hinggri pufus, kemudian
dia mencari dan memasang kem-
bali kepalanya seperti semula.

Rosululloh berkata:

-s",,?r-uirl:r' ;i rir\r!'-.

,.,3t qt'rtJ")s o"t-

Apabila setan mem?ermainLan ka-
Iian dalam tidurnya, maka jangan-
lah ia menceritakan kepada orang
lain. (HR.Muslim: zz68)

1.

2.
J-

4.

Lihatpula ar-Ru&, Ibnul Qoyyim hlm. 107
Lihatpria Fathul Bari 121442, al-Adab as-Syar'iah,Ibnu Muflih 4/100
Fathul Bari,Ibnu Hajar 12/444, Madarijus Sholikin 11115, ar-Ruh hlm.105 keduanya oleh Ibnul Qoyyim, al-Adab as-Syar'i1yah Ibnu Muffih
4192, Dhowabith ar-Ru'yaDR. Muhammad bin Fahd al-Wad'an hlm.21
HR. Bukhori: 6982

,*LJl a;Jl \. r-rJt 45
44;4!"#;/!



Ketiga: Mimpi-mimpi yang ko-
song tiada arti. Yaitu mimpi yang
berawal dari perasaan jiwa atau
angan-angan dan pikiran ketika
sadar, kemudian terbawa sampai
dalam mimpi. Alloh ffi menye-
butkan jenis mimpi ini dalam fir-
man-Nya:

lPAtl6&J;t']ttF
{@'4t{',#'ii *tu,

Mereka menjawab: "(Itu) adalah
mimpi-rnimpi yang kosong dan kami
seAali-kali tidak tahu menta'birkan
mimpi rru. " (q9. Yusuf [r z]: 44)

Tiga macam mimpi ini terang-
kum dalam hadits Abu Huroiroh
.&, b^h*^sanya Rosululloh ffi
bersabda:

qil&b|'*:<i#jr
djr qfi) ,t "'; 6i'bi

tot , ,oi, o, o $ot

,y t"F it|llu ,re A et
qi'j,\ffi' u3lt s,aiiiJt

Cs'12,i)t q G:F. t),rleJt

tb qir,1!,3Jr 4 r,"tr
o:^a)"4t",1";"

Apabila za/nan semakin dekat, ham-
pir-hampir mimpi seorang muslim
tidak mengandung kebohongan.

Orang yang paling jujur dalam
mirnpinya adalah yng paling jujur
dalam bercerita. Mimpinya sezrang

muslim adalah bagian dari empat
puluh lima bagian kenabian. Mimpi
itu ada tiga rnacam; mimpi baik dan
itu adalah kabar gembira dari Alloh.
Mirnpi jelek berupa kesedihan dari
setan. Dan rnimpi kosong, dari per-

asaan jiwa seseorang. (HR. Bukhori:

7or7, Muslim: zz63)

ADAB.ADAB MIMPI

Hampir-hampir semua ma-
nusia tidak bisa lepas dari mimpi.
Islam telah memberikan adab dan
rambu-rambu yang selayaknya
dipatuhi. Di antaranya adalah:

A. Bila Mimpi Baik5

). uemuji A[oh ffi
Nabi menyuruh orang yang

bermimpi baik'...frendaklah dia
memuji Alloh iH tatkala terba-
nzun. karena mimpi baik adalah
kibar.ggmbira din Ailoh ift.
Nabi ffi bersabda:

t:Jg WJ"€i, Sbi 6(1 61
: Y"- -tt \- .

gazv'jii, )^L13 ytle
u.t* oirrilset:4)
.rr!f.lr r/ 3 t:ip e:fifu

APabita salah seorang di antara
kalian melihat dalarn mimpinya
perkara yang ia senangi, maka hal
itu adalah dari Alloh. Hendaklah
ia memuji Alloh dan menceritakan-
nya. Apabila ia rnelihat sesuatu yang
dibenci dalam mimpinya, maka itu
adalah dari setan. (HR. Bukhori:
6s8s)

) S"rr"rrg dan gembira

Orang yang bermimpi baik
tentu dia akan merasa senang.
Bergembira dan merasa senang
karena ,mimpinya datang dari
Alloh ffi. Maka tampakkanlah
kegembiraan ini dengan bercerita
kepada orang lain.

\ Ceritakan kepada orang
tercinta

Hendaklah dia mencerita-
kan mimpinya kepada orang ter-

cinta, orang yang senang apablla
kita ceritakan kepadanya tentang
mimpi yang kita lihat, bukan ke-
pada orang yang benci atau malah
musuh bagi kita. Nabi bersabda:

o/ a

)r r{Jo ry; qfic\ og

'f-4U \\."ry

t$) SJ V'oslt jpt ts1

A?abila melihat mimpi yng baik,
maka berilah kabar gembira dan
jangan ia ceritakan kecuali kepada

orang yangsenang kepadanya. (HR.
Muslim: zz6r)

Karena orang yang tercinta, apabi-
la mengetahui bahwa hal itu baik
maka dia akan memberi nasehat
dan mengatakannya tanpa basa-
basi, dan apabila dia tidak tahu
atau ragu dia akan diam. (Fathul
Bari rz/ 462)

\ Tafsirkan mimpi anda
dengan baik

Hendaknya menafsirkan mim-
pi baik dengan sebaik penafsiran,
hal itu akan membuat senang
orangyang mimpi, menambah si-
kap optimis serta.berbaik sangka
kepada Alloh ffi dalam setiap
keidaan. Rosululloh ffi me-
ngatakan:

tiTiAt s;llt nSi;i 6i1ti1
' o o to. , .' ", 

'.ri

4 _H -g ta.---e*19

A?abila ,oloh ,rororg di antara
kalian melihat rnimpi yang baik,
maka hendaklah ia menafsirkannya
dan berceritalab. (Ibnu Abdil Barr
dalam at- Thrn hid r / z 8 7 .Dishohih-
kan Syaikh al-Albani dalam as-

Shohihah no. r 34o)

B. Bila Mimpi Buruk6

) Meludah ke arah kiri
Hal itu karena untuk mengu-

sir setan. Tidak ragu lagi, mimpi
buruk adalah dari setan.

xt:tvtvo tY t 
'

Fathul Bari Ibnu Hajar 121463, Mausu'ah al-Adab al-Islamiah Abdrtl Aziz bin Futuhi Nada hlm. 399, Dhowabith ar-l.lu}ahlm.27
Fathul Bari 12/463, Mausu'ah al-Adab al-Islamiahhlm.4}l, Dhowabith ar-Ru'ya.hlm-28-29

5.

6.
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ffi''W"'&TAz*vRruru Nurus n ,

:"ry}.r".ft'

.6t. .. o. ,., t i,, e,, i1. Bahkan akan mengusir kejelekan-
lrJl t€r. drJrEr- )1 rl*"U nya.,, (Zadul Ma'ad'z/ 4t9) 

")- Mohon perlindungan
't kepada Alloh tj#

Karena mimpi buruk adaLah
dari setan maka mohonlalr.,per-
lindungan kepada Alloh ffi de-
ngan mengucapkan "a'udzu bil-
lahi minas syaitbonir rojim."

Yaitu dengan merubah posisi
tidur menyelisihi sisi posisi tidur
sebelumnya. Barangkali dengan
merubah posisi tidur akan mem-
buat setan lari dan hilang mimpi
jelek yang kita lihat. ?

) Mintalah kebaikannya

Tidak ada yang mengetahui
jelek dan buruknya perkara dalam
mimpi kecuali Al1oh semata. Mo- 

,

honlah kebaikan kepada Alloh
t$i! dari mimpi burui yang kita
alami, dan mintalah perlindungan
kepada-Nya dagiJcej elekan mimpi
tersebut. Nabi ffi bersabda:

6?u
A?abita salab seorang di antara ka-
lian mimpi buruk, hendaklah dia
pindah posisi, meludah ke kiri tiga
kali, mernohon kebaikannya kepada
Alloh dan berlindunglah kepada-
Nya dari kejelekan rnimpi tersebut.
(HR.Ibnu Majah 39ro. Dishohi-
hkan al-Albani dalam as-Shohihah
no.r3rr)

) sholat dua roka'at

Karena sholat dapat mengusir
setan dan menghilangkan 

"rasa 
ta-

kut yang menimpa. Nabi ffi ber-
sabda:

W,15gv"gi;( eit'otp

Apabila kalian mimpi jelek, maka
hendaklah ia bangun sholat dua
roka' at dan j angan diceritakan kepa-
da nanusia. (HR. Muslim: zz63)

) jangan ditafsirkan

- Berdasarkan larangan Nabi
Md^l^ sabdanya:

y,i e;;ltr g\ ,ei, t't1 t
: "",'-.,oe.'.t
W -*- ) j La.---er-

Apabila mimpi jelek, maka jangan-
lah ditafsirkan dan jangan dicerita-
kan kepadh'orang lain. (Dikeluar-
kan oleh Ibnu Abdil Barr dalam
at-Thmhid y/287 dari jalan Abu
Huroiroh *#!-,. Dishohihkan oleh
Syaikh al-Albani 'ff!6 dulu ot-
Shohihah no. r34o)

) Sembunyikan mimpi anda

Yang demikian itu ag r ti-
dak ada orang yang menafsirkan
mimpi kita dengan tafsiran yang
jelek, sehingga membuat jiwa
menjadi tidab_ tenang dan takut.
Rosululloh ffi bersabda;

6kUu.t* o1r,6p
'i':Ai 

frlillr ,l E 6P

6y y\.a'f"q.t'ru? q
6!p't

Apabila melihat selain itu dari perka-
ra lang ia benci, maka itu dari setan.
M in tal a h per lindungan kep ada A I I o h
dari kej e lekaTtnya dan j angan diceri-
taAan kepada orang lain. Sesungguh-
nya hal itu tidak akan membahay
akannya. (HR. Bukhori: 6985)

Imam Ibnul Qyyi- 'ffffibrtk^-
ta: "Barangsi 

^pa 
yang mengerjakan

perkara-perkara tersebut, mimpi
jeleknya tidak akan membahayakan.

C. Adab MimpiYang lain

zn Ceritakan mimpi anda-
kepada orang yang berilmu

Hal ini sebagai bentuk penga-
malan firman Alloh yang berbu-
nyi:.

{c"*y<J&tikiv,y
,=riJt'Co1l71rr.3

{@ <';l.i{ 3"1
Maka tanyakanlah kepada orang-
orang lang berilrnu, jika kamu tiada
mengetahui. ($. al-Anbiyalz rl: 7)

Janganlah menceritakan mim-
pi kepada orang yang bodoh atau
yang tidak senang dengan kita.
Alloh berfirman:

iyi6t;jjl,9'65-Jtry
#@ e;t\

Ayahnya berkatai "Hai anaAku, ja-
nganlah karnu ceritakan rnimpimu
itu kepada saudara-saudaramu."
(QS.Yusuflrzl: s)

Imam Qrrthubi 'iit6 ber-
kata, "Ayat ini adalah dalil tidak
menceritakan mimpi kepada
orang yang tidak senang, yang
tidak dapat memberi nasehat.

Jangan pula kepada orang yang
tidak bagus dalam menafsir-
lcannya." (al-Jami' Li Ahkam al-
Qur'an 9/rz6)

Svaikh Abdurrohman as-Sadi
'frE' berkata: "Termasuk faidah
dari kisah Nabi Yusuf bahwa
ilmu menafsirkan mimpi terma-
suk ilmu syarri. Manusia akan di-
beri pahala bagi yang belajar dan
mengajarinya. Dan ilmu tafsir
mimpi termasuk bagian dari fat-
wa. Alloh berfirman:

q\ffi/^t)/:r:/-

7. Lihat posisi tidur yang dianjwkan Nabi ffi dutu risalah kami Sifat Tidur Nabi. penerbit Media Tarbiah Bogor
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t:6:s ++."sii r'Ii#y
g {6t)
\ \7

Telah diputuskan perkara yang kamu
berdua rnenanyakannya (kepadaku)
($. Yusuf lrzl: 4r) Maka tidak
boleh serampangan dalam menaf-
sirkan mimpi tanpa ilmu." (Thisir
Karimir Ro hman hlm. 46 5)

Rosululloh ffi bersabda:

$i 6'e g 6i3ilr o1

Mimpi itu akan benar terjadi
sebagaimana penafsirannla. (HR.
Hakim +/ 3gr.Dishohihkan Syaikh
al-Albani rtW dala as-Shohihah
no. rzo)

Syaikh al-Albani M berkata:
"Hadits ini sangat jelas sekali bah-
wa mimpi itu akan benar terjadi
sebagaimana penafsirannya. Oleh
karena itu, Nabi ffi kita memberi
bimbingan agar jangan menceri-
takan mimpi kecuali kepada orang
yang berilmu dan dapat memberi
nasehat." (as-Shohi hah J z 39)

AA langan bohong

Perkara ini termasuk dosa be-
sar. Bahkan bohong dalam mimpi
pada hakekatnya..,,adalah bohong
terhadap Alloh ffi juga, karena
mimpi adalah bagian dari kenabi-
an. Dan apa saja yang merupakan
bagian kenabian dia datangnya
dari A11oh8.

Rosululloh ffi bersabda:

64'rvr4 ^/r.' 
. "

8. Fathul Bari 121535

9. LihatpembahasanmenarikinidalamFathulBari12147g-486,as-Shohihah6/51"1-520,Dhowabithar-Ru'yahlm. 163-169.

't.u,^'+.Ji W#iy
&,GK6.,ii;{p

Barangsiapa yang ?ura-?ura mirnpi
dengan a?a lang tidak dia lihat,
maka dia akan dibebankhn untuk
menganlam di antara dua rambut,
dan dia tidak aAan mam?u melaku'
kannla. (HR. Bukhori 7o4z)

Rosululloh M j"g bersabda:

* qi'oi 6'.ar,sVi4'ty

Term asuk ke dus taan y ang paling dus -
ta adalah mengaku mimpi padabal
tidak mimpi. (HR. Bukhori: 7o4)

Imam at{hobari XM ber-
kata dalim Fathul Bari $z/ 535):
"Sangat kerasnya ancaman ini,
karena bohong ketika tidak tidur
kadangkala lebih membawa. pet-
aka ying sangat besar, bisa jadi
dengan p.ersaksian bohong akan
terjadi pembunuhan, hukuman
atau dlambilnya harta. Adapun
bohong ketika mimpi adalah bo-
hong fepada Alloh ffi d.ttgutt
apa y^ng dia tidak meli-hatnya.
doh,Jng"k pada Alloh ffi ;"if'
lebih besar dosanya daripada
bohong..kepada manusia, karena
Alloh ffi berfirman;

6i &,{A ,hiu1\;ry
) /,,

Ite?-

{@'q;'t')i
Dan siapakah yang kbih dholim dari-
pada orang yang membuat-buat dusta

terhadap Allah. Mereka itu akan di-
hadapkan kepada Robb mereka, dan

para saksi akan berkata: "Oranyorang

inilah yang telah berdusta terhadap

Robb mereka." Ingatlah, kutukan Allah
(ditimpakan) atas orang-orang yang
dholim. (S. Hudlr r] : r S)

cn Melihat Nabi ffi d"l"*
mimpi?

BarSngsiapa yang melihat
Nabi ffi dalam mimpi dengan

bentuk yang sebenarnya -yangtelah tetap dalam sunnah yang
shohih-, maka suggguh dia
telah melihat Nabi ffi dengan
benar. Karena set4n tidak dapat
menyerupai Nibi ffi. !9!alifl'f.a1
orang y^ng mimpi melihat Nabi
ffi dettgun bentuk yang tidak
benar, tidak sesuai dengan sifat
fisik Nabi Myang ada dalam as-
Sunnah. maka dia belum berarti
melihat Nabi M.Dari Anas bin
Malik bahwasa"yu Nabi ffi ber-
sabda:

dr{i-',l'otaJt'tti
Barangsiapa yang melihatku dalam
rnirnfi, sungguh dia telab melihatku.
Karena setan tidak dapat menyeru-
p ai ku. (HR. Bukho ri: 6 g 9 4)

Imam lbnu Sirin ff!6 berkata:
"Yaitu apabila melihat Nabi ffi
dalam bentuk yang sebenarnya."
Imam Ibnu Sirin apabila ada yang
bercerita kepadanya bahwa dia
melihat Nabi dalam mimpi, be-
liau berkata: "Sifatkan orang yang
engkau lihat dalam mimpimu."
Apabila dia mensifatkan dengan
sifat yang tidak dikenal, beliau
berkata; "Engkau tidak melihat-
nya!!." (al-Hafizh Ibnu Hajar
fi!6 berkata: "sanadnya shohih."
Fathul Bari rz/+7g)

Imam al-Baghowi -@ b"t-
kata: "Melihat fiabi ffi d"t"-
mimpi adalah haq. Setan tidak
dapat menyerupainya." (Syarbus

Sunnah n/zz7)
Syaikh al-Albani ffb berl<ata:

"Berdasarkan hadits ini, bahwasa-
nya mungkin untuk melihat Nabi
setelah beliau wafat,walaupun tidak
sezaman dengannya. Akan tetapi
dengan syarat melihatnya dalam
bentuk yang sesuai sifat fisik beliau
ketika hidup, Inilah pendap at y^ng
dipilih oleh sekelompok ulama."
(as-Shohibah 6/ 5r7)'

';d6

,1)

$jYr:

/, -t t- /

J" 4\e

'oilAk r;l * FV
li6 "'J', '3'"t:, "J'JlUu - t) J t/- J- Lr.r
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;S1 ,fu"- n".-'

"M{a!F"' .e.w:'" s'jies,;1""ii;a!"6a4babe.
ti!" r/' ": :

t" M&*rAzzuvRruNIFNuFUt tr 
b

':ii' Ww"..e"TRzKtvRtuulFNurut J'k
;wa6i ;v 

#
j{

o,, ). t.or , '..'-1 ^ o .i.o Faedah: Svaikh Muhammad bin 'r''' '

6i :alt J-tts dti9 Y i.*Jgzl Sholih al-fJtsaimin 'frii4 berkata:
rn Mimpi bukan sebuah dalil

Mimpi walaupun itu mimpi
baik bukanlah sebuah hujjah
syar'i dalam menetapkan sebuah
hukum syar'i. Penetapan hu-
kum yang hanya dengan mimpi
bahwa dia bertemu Syaikh fulan
yang memerintahkan ini kemu-
dian menetapkan hukum agama
adalah tidak diterima.

Imam Ibnul Qoyyr^'f(H bgr:
kata: "Mim pinya-'iira Nabi' ffi
adalah wahyu. Karena mimpi
mereka terjaga dari setan ber-
dasarkan kesepakatan umat. Oleh
karena itu, Ibrohim menjalankan
perintah Alloh $\b untul meny-
embelih anal<nya Ismail dengan
berdasarkan mimpi. Adapun mim-
pinya selain p"r"'N"bi ffi, *"k 

.

harus disesuiikan dengan wahyu'
yang jelas. Apabila sesuai (maka
bisa diambil),jika tidak, maka ti-
dak bisa diamalkan. Apabila ada
yang bertanya: 'Apa pendapat-
mu jika mimpinya itu benar dan
berulang-ulang?" Kami jawab:
'Jika demikian, maka mustahil
mimpinya bertentangan dengan
wahyu, bahkan dia akan menco-
coK wahyu." (Madarijus Salikin
ilrt6)

Syaikh al-Albani 'ffH berk^ta,
"Termasuk perkara yang tetap di
kalangan ulama bahwa mimpi ti-
dak bisa menjadi sandaran dalam
hukum syar'i. Lebih-lebih lagi ti-
dak bisa menetaokan hadits Nabi
ffi . H"ditr adala^h sumber hukum
dalam Islam." (ad-Dhofah il65o)

4a Mimpi basah

Apabila kita bermimpi hingga
keluar air mani, maka wajib man-
di. Hal ini berlaku bagi laki-laki
maupun wanita. Berdasarkan ha-
dits:

I z , vrrv^r'

,,.1, o..-1, ,,., 'Apabila seseorang bangun dan
eWl .)11 l)l mendapati basah p-ada ba?an atau

Dari (rrnmur Muminin (rrnmu,sata'- L#tiTlltffilj* ini tidak

*oh v&: berkata: "*,9 ,1:!r:{ ;;;"-r, yakin bahwa yang ke-
ummu sulairn istri Abu 

ln2tnan 13; r"u, udrruh *"rri, ,rr"f" ?"jib
Plda _\olytuttoh seryva ?:f,:i::,'!: -""ai uir. di; i"s"a -i-pi'iy"Rosylulloh ylungguhnyaAllob tidak maupun.tidak.
malu dari kelenaran, apakah seorang ,, ,!,:*',",;':;:."'-;f- Kedua: Yakin bahwa yang keluar
TDAQXtA TDAJX0 /nonaX JtRAl4U dM. r_,_1__..

mirnpi basah?' no,urutrii M- *;;- *5ll*\:,"d!::.5:i*::;
iazaib: 'Ya, apabita dia neidapati lf::l 11ii.1i1 1111* YiJ1::"no""air (manij.""(HR. Bukhori:'zlz, llii :'-?l',:::'1T,191 vang ter-

M.rrti_, jr3)' kena najrs, karena hukumnya se-
perti air kencing.

Imam Itinu Qrdamah iiil6 Ketiga: Tidak mengetahui
berkata: 'ftpabila seseorang ber- apakah yang keluar itu mani
mimpi tetapi tidak mengeluarkan atau bukan. Apabila ada indikasi
mani, maka tidak wajib baginya yang menunjuklian bahwa itu
untuk mandi." (al-Mughni il26) mani atau madzi, maka hukum-
' Patokannya adalah keluarnya nya,dibawa ke hukum mani dan

mani, jadi ieandainya seorang y +i,, apablla tidak -ada, maka
bermimpi lalu bangun dan menl kembali ke hukum asal yaitu suci,
jumpai 'mani padi badan atau tidak wajib mandi. (as-Syarb al-
p"kii"n.ry", mika wajib mandi, Mumti'i/nil
baik karena syahwat atau tidak. Demikianlah seputar adab-adab
Namun apabila dia bermimpi de- mimpi yang dapat kami papar-
ngan syahwat lalu tidak mengelu- kan kepada sidang pembaca yang
arkanmani,makatidakadamandi mulia. Semoga bermanfaat. Kita
baginya. Dalil dalam masalah ini memohon kepada Alloh ffi agar
adalah hadits yang berbunyi; ilmu yang kita raih adalah ilmu

V &"j, f y' J"y ),g'-:f:;Eitr?:'t:;i1f;f#l.lj
, o- ,- -o' , rus.Allohu a'lam. Amiin.

?il>;a ujs'a^t-?lV

,itt ,6ry, F"n"r:t:/,Jj.
.1t,i .z ,j6,. t
't3 iti c't-,F?, f t .,W"

, 
,o 

,

x :Jr5 .yr' i'.{ XJ 0l;!

Y 'f-*
Rosululloh pernah ditanya tentang
seorang yang rnenjumpai mani pa-
dahal tidak ingat mirnpi, beliau M
rneniagsab, "Dia harus mandi." Dan
beliau ffi dinryta tentang seorang

yang bermimpi tetapi.tidak menge-
luarkan mani, beliau ffi menjantab:
"Tidak wajib mandi baginya." (HP..
Abu Dawud 236, Tirmidzi r13,
Ibnu Majah 6rz. Syaikh al-Albani
menshohihkan hadits ini dalam
Sbobih SunanAbi Davtud: 234)

,dl

Al-Kautsar

ffiffiffiA-t.l
Blmblngan Belaiar Bahasa Arab

Jarak Jauh
Alamat: Ponpes: alFurqon allslaml, Srcwo- Sidayu - Oresik

Telo, (031) 3949156

1. lbtida:i (pemula). Waktu: 3 bulan. Materi: Nah-
wu, Shorol, ltob (latihan Baca Kitab)

2. Takmili (laniutan). Waktu: 3 bulan. Materi: Kai-

dah-kaidah Nahwu, ltob (latihan Baca Kitab)

Penjelasan materi melalui CD MP3 (Ceramah)

Transler ke: BCA KCP Sidareia
a.n. ABDULLAH ROSID No, Rek.8930131343

Kirim data (nama, alamat, program yang
melalui SMS ke:
Abdullah Rosid (HP. 081 23472386)

r 3kepingCDMP3: Rp150.000
I Buku Panduan, buku latihan, soal dan pem-

bahasan
I Lain-lain: Bisa tanya jawab melalui SMS

suratdan adaevaluasi setiap bulan
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pENDEKATAN NABI ffi rrrnoA KABTtAH Dt

ARAB

Kondisi kota Makkah yang dihuni oleh kabi-
lah Quraisy benar-benar sampai pada titik puncak
ketegangan, mereka menentang dakwah Islam yang
dibawa oleh Nabi Muhammad ffi yu.g ketika itu
dia M berada dalam perlindunganqleh Alloh t!l#
lewat pamannya Abu Tholib yang sangat berwiba-
wa dan disegani oleh kaumnya.

Pasca meninggalnya Abu Tholib -p!$bela
utama dakwah yang mulia ini-, Rosululloh ffi ber-
usaha mencari tempat yang aman di antara kabilah-
kabilah Arab agar beliau dan para sahabatnya dapat
menunaikan ibadah kepada Alloh ffi dengan aman.
Beliau ffi memerintahkan para sahabatnya untuk
berhijrah ke Habasyah, lalu beliau ffi berangkat ke
Tho'il kemudian 6ehau ffi *"ttu*arkan dirinya
kepada kabilah-kabilah Arab untuk melindunginya,
semua ini adalah upaya untuk mencari tempat yang
aman agar dapat menunaikan hak ubudiah kepada
Ailoh f,j41 dan menyampaikan risalah-Nya dengan
tanpa dihalang-halangi.

Beliau melakukan semua ini berdasarkan petun-
juk Robb-Nya Alloh ffi sebagaimana yang diielus-
kan oleh al-Hahzh Ibnu Hajar #.': "Ali bin Abi
Tholib,&t berkata:'Tatkala Alloh t$*ii memerintah-
kan Rosul-Nya untuk menawarkan 4irinya kepada
kabilah-kabilahArab, maka beliau ffi dan aku serta
Abu Bakar keluar bersama-sama ke Mina hingga
kami tiba di salah satu majelis dari majelis-majelis
Arab.. ."' (Fathul Bari: r5l7t, dengan sanad hasan).

Musim-musim haji dan pasar-pasar Arab adalah
kesempatan yang sangat penting untuk bertemu
dengan orang-orang yang berpengaruh dari tokoh-

tokoh kabilah maupun lainnya, maka Rosululloh
ffi memohon kepada mereka agar bersedia melin-
dungi beliau tanpa memaksa mereka untuk mengi-
kuti dakwahnya. (Siroh Nabawiyyah, Dr. Mahdi Riz-
kulloh: lz84)
_ _ Di antara apa yang dikatakan oleh Rosululloh
ffi dalam kesempatan seperti ini adalah:

y'j'cL,#Fi' 
4 jd z

)"ol;; u tiJ-.t ,Jrt
Y,J 'J : ,4 -Y

iJi 0i9-'*i
Apakah ada orang di antara kalian yang bersedia un-
tuk membawaku ke kaumnya karena sesungguhnya Qu-
raisy telah menghalangiku untuk menyampaiknn risalah
Robbku. (Shohih Abu Dawudt 4734, Ibnu Majah:
zor)

Rosululloh M jug berkata kepada mereka,
"Wahaibani fulan! sesungguhnya aku adalah Rosu-
lullotu Alloh t$H telah.memerintahkan kalian agar
beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-
Nya dengan sesuatu apapun dan meninggalkan
apa yang kalian ibadahi selain-Nya. Berimanlah ke-
padaku, membenarkanku dan melindungiku hing-
ga aku menjelaskan apa yang kubawa dari Alloh."
(HR. Ahmad | 31 492 sanadny a baik)

Adapun pamannya -Abu Lahab-, dia mengikuti
Rosululloh ffi be4alan di belakangnya dan apabila
beliau selesai dari perkataannya, maka Abu Lahab
berkata: "Orang ini mengajak kalian agar kalian
meninggalkan agama nenek moyang kalian dan
mengikuti kesesatan yang dia bawa..." (lanjutan ri-
wayatAhmad di atas dengan sanad hasan).

Di antara sebab yang membuat kabilah-kabilah
Arab enggan melindungi Rosululloh ffi adalah

50
--/4":#*"

Edisi IO Tahun keiujuh / Jumada Ulat4Z9 ia^':i..lrtl i*tJl a:Jl \.:.r,Jt



Srnon

karena mereka mendengar dari
Quraisy bahwa Muhammad ffi
orang gila, pendusta, tukang
sihir, dukury penyair dan tudu-
han-tuduhan Lin. Rosululloh ffi
melakukan upaya ini di musim-
musim haji, 

-hingga 
Alloh ffi

memberi taufiq kepada orang-
orang yang datang dari Madi-
nah (Anshor) untuk bertemu
dengan Rosululloh ffi dan -e-
reka adalah yang paling. cepat
dan mudah menerima dakwah
beliau.

Ibnu Ishaq meriwayatkan
bahwasanya rombongan dari
bani Abdil Asyhal yang dipimpin
oleh Abul Haisar Anas bin Rofif
dan di antara mereka adalah Iyas
bin Muadz, mereka datang ke'
Makkah untuk mencari sekutu
pada kaum Quraisy dalam perang

. melawan orang-orang Khozroj
(musuh kabilah Aus). Rosululloh
ffi mendengar kedatangan me-
reka maka beliau ffi mendatangi
mereka dan berkata; 'Apakah
kalian ingin yang lebih baik dari
pada yang kalian maksud?" Me-
reka menjawab, "Ap,akah itu?"
Kemudian beliau ffi berkata,
'Aku adalah Rosululloh ffi, A[oh
ffi mengutusku ke seluruhmakh-
luk, akr.r ffi mengajak kalian agar
beribadah kepada Alloh ffi dan
tidak menyekutukan-Nya deng_an
sesuatu apa pun, dan Alloh ffi
menurunkan kitab. kepadaku."
Selanjutnya beliau ffi menjelas-
kan Islam kepada mereka dan
membacakan ayat-ayat al-Qur'an
kepada mereka. Maka Iyas bin
Muadz berkata -sedang beliau
seorang yang masih muda-:
"Wahai kaumku, sesungguhnya
ini adalah lebih baik dari apa
yang kalian inginkan." Maka
Abul Haisar menghardiknya
dan Iyas diam. Ketika Iyas akan
meninggal dunia kaumnya men-
dengarnya bertahlil, bertakbir,
bertahmid dan bertasbih hingga
meninggal dunia, maka mereka
tidak ragu bahwa dia meninggal

ilLJr a:Jt \.:-r-Jr

dalam keadaan Islam. (Sirohlbnu
Hisyam: zl8o-8t, dengan sanad
yang baik)

Sungguh Iyas merasakan nik-
mabrya Islam di saat mendengar
dari Rosululloh ffi dalam maje-
lis tersebut dan tanpa ragu dia
mengimani, dan mengakuinya
dengan seketika. Ini menunjuk-
kan betapa be$ar pengaruh caha-
ya ajaran I3lam ter\adap hati-ha"ti.
yang diselamatkan oleh.Alloh ffi
dari penyimpangan dan kesesat-
an.

Kemudian pada tahun ke-r1
dari kenabian, Rosululloh ffi
menawarkan dirinya kepada rom-
bongan yang datang dari kabilah
Khozroj diAqobah Mina. Mereka
duduk 

-bersama 
Rosululloh ffi

kemudian beliau ffi mengajak
mereka kepada trslam dan mem-
bacakan kepada mereka ayat-
ayat al-Qur'an. Sesuatu hal yang
membuat mereka mudah tertarik
dengan dakwah Rosululloh ffi,
karena orang-orang Yahudi yang
tinggal bersama mereka di Madi-
nah apabila terjadi permusuhan
di antara mereka atau peperang-
an maka orang-orang Yahudi
mengancam dan menakut-nakuti
orang-orang Khozroj dengan
mengatakan: "Sesungguhnya
Nabi yang akan diutus sekarang
telah tiba zamannya. Sungguh
kami akan mengikuti nabi terse-
but dan kami akan membunuh
dan membinasakan kalian se-
perti kebinasaan kaum Ad dan
I:larr.;' Maka tatkala Rosululloh
ffi mengajak mereka kepada Is-
lam mereka saling memandang
antara temannva dan berkata:
"Demi Alloh ffi sungguh kalian
mengetahui bahwa beliau adalah
benar-benar seorang nabi, di
mana orang-orang Yahudi mena-
kut-nakuti kalian dengannya,
maka janganlah sekali-kali me-
reka mendahului kalian untuk
beriman kepadanya dan mengi-
kutinya." Kemudian mereka
mengabulkan dakwah beliau

M dur- berkata: "sesungguhnya
kami meninggalkan kaum kami
dan akan kami ajak mereka un-
tuk mengikuti aja"ranmu, dan se-
andainya Altoh ffi menyatukan
mereka untuk mengikuti agama
yang engkau bawa ini, maka ti-
dak ada seorang.pun yang paling
kuat di bumi ini darimu." Lalu
mereka kembali ke Madinah
dan berjanji untuk bertemu kem-
bali dengan Rosululloh ffi pada
musim haji tahun depan.

Tatkala mereka sampai di Ma-
dinah maka mereka mendakwah-
kan dan menyebar luaskan Islam
di tengah-tengah kaum mereka
hingga Islam tersebar di kalang-
an mereka dan tidak ada rumah
dari rumah-rumah Anshor ke-
cuali di dalamnya ada sebutan
Rosululloh M a^ dakwah be-
liau. (Ibnu Hisyam: zlSt-82)

Dan di sana ada sebab yang
lain tentang pembuka hati bagi
keislaman penduduk Madinah
yaitu perang Bu'ats" (peperangan
besar yang terjadi antara suku
Aus dansuku Khozroj, dua tahun
sebelum pertemuan mereka de-
ngan Rosululloh ffi). Dari Aisyah
+#r berkata: "Hari Buats adalah
merupakan_hari yang dibukakan
oleh Alloh ffi untuk Rosul-Nya,
Rosululloh ffi mendapati mereka
dalam keadaan kekuatan mereka
telah hancur-lebur, tnasyarakat
mereka bercerai-berai dan pem-
besar-pembesar d.i antara mereka
terbunuh dan terluka di peperan-
gan itu. Maka hal ini merupakan
pintu pertama. yang dikaruniakan
oleh Alloh ffi kepada Nabi-Nya
untuk mengajak kaumnya dalam
Islam." (HR.'Bukhori tz6z dan
HR. Muslim 3777)

Dalam keadaan hancur Ie-
burnya barisan mereka akibat
dari perang tersebut, dan juga
perebutan kekuasaan telah mem-
buat mereka lemah dengan ter-
bunuhnya para pembesar me-
reka maka mereka sangat mem-
butuhkan ikatan aqidatr, semua
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ini adalah peluang untuk terbu-
kanya hati mereka kepada dak-
wah Rosululloh ffi.

IBROH

-$2 
Sesungguhnya pemikiranu* orang-orang seperti Abu La-
hab selalu ada sepanjang za-
man di tengah masyarakat
kufur dan masyarakat yang
menyimpang aqidahnya.
Mereka senantiasa meng:
halangi dakwah tauhid dan
menggelari para da'i dengan
gelar-gelar yang buruk, akan
ietapi-Rosululloh ffi tidak
terpengaruh dengan sikap
pamannya yang jelek itu
bahkan beliau terus dalarn
dakwahnya. Oleh karena
itu, para da'i hendaknya ti-
dak terpengaruh dengan si-
kap para penentang dakwah
tersebut, walaupun berasal
dari keluarga sendiri.

Hendaknya para da'i ber-
usaha semaksimal mungkin
membuka pintu dakwah de-
ngan berbagai usaha yang
memungkinkan mengantar-
kannya kepada keleluasaan
dalam menjalankan agama
di permukaan bumi ini dan
tidak berputus asa walaupun
harus berulang-ulang menga-
dakan hubungan baik secara
individu maupun jamaatg
meskipun hasilnya belum be-
gitu kelihatan dalam waktu
yang pendek. (Dr. Mahdi Riz-
kulloh.Ahmad: lzgo)

BAIATAQOBAH PERTAMA

Pada tahun berikutnya yaitu
pada tahun ke-rz dari kenabiary

-sesuai dengan perjanjian tahun
sebelumnya yang berlangsung
antara orang-orang Anshor de-
ngan Rosutulofr ffi-, mereka
datang untuk menunaikan haji,
pada waktu itu jumlah mereka

reka adalah orang yang sudah
bertemu dan beriman pada Rosu-
lulloh ffi tuhutr sebelumnya. Me-
reka bertemu dengan Rosululloh
ffi dengutt beberapa orang dari
sahabat beliau dan berbaiat ke-
pada Rosululloh ffi.

Ubadah bin Shomit termasuk
dalam rombongan ahli Madinatu
beliau &, berkata, "sesungguh-
nya Ro5ululloh ,ffi berkata ke-
pada mereka: 'Kemarilah untuk
berbaiat kepadaku qg?r tidak
menyekutukan Alloh ffi dengan
sesuatu apapury tidak mencuri,
tidak berzina, tidak membunuh
anak-anak kaliary kalian jangan
mengada-adakan kedustaan
dan tidak bermaksiat kepadaku
dalam hal yang ma'tuf. Maka ba-
rangsiapa di antara kalian yang
memenuh! perjanjian ini maka
pahalanya di sisi Alloh ffi autt
barangsiapa yang melangg_ar

sebagian darinya lalu Alloh $6
menutupinya .,maka urusannya
disisiAlloh $$, jikaAlloh meng-
hendaki maka mengadzabnya
dan jika Alloh {lH menghendaki
maka memaafkannya.' Maka me-
reka membaiat beliau M atas
dasar ini."

Dalam riwayat lain l-Ibadah
bin Shomit berkata: "Maka kami
berbaiat kepada beliau M a"-
ngan baiat kaum wanita (baiat
tanpa jihad)." (Ibnu Hisyam de-
ngan sanad yang hasan: z/86)

Tatkala mereka hendak kem-
bali ke Madinatu Rosululloh ffi
mengutus Mus'ab bin Umair.
Mus'ab bin Umair bersama me-
reka untuk mengajari mereka
al-Qur'an dan mengajari me-
reka tentang Islam. Di Madinah,
Mus'ab tinggal di rumah As'ad
bin Zuroroh (pemimpin Anshor).
Abu Dawud meriwayatkan bah-
wa yang pertama kali mendiri-
kan sholat |um'at di Madinah
adalah As'ad bin Zuroroh, me-
reka berjumlah 4o orang diimami
oleh Mus'ab bin Umair. (Shohih
Abu Dawud: to6g)

Orang-orang Anshor ber-
lomba-lomba.masuk Islam lewat
tangan Mus'ab dengan bantuan
As'ad bin Zuroroh. Dan termasuk
pembesar mereka yang masuk
Islam adalah Usaid bin Hudhoir
dan Sa'ad bin Mu'adz. Seluruh
bani Asyhal masuk Islam seke-
tika itu baik laki-laki maupun
p.erempuan kecuali Ushoirim, dia
masuk Islam ketika perang Uhud
dan langsung ikut berperang,
atas kehendak Alloh Ushoirim
mati syahid dan belum.pernah
sujud kepada Alloh ffi untuk
menunaikan sholat.

Dari Abu Ishaq berkata:
'Aku mendengar Baro' ber-
kata: 'Datang kepada nabi ffi
seseorang yang menutupi wajah-
nya dengan pakaian perang (per-
tanda ih siap untuk berperang)
lalu berkata: 'Wahai Rosululloh
ffit uku berperang ataukah aku
masuk Islam?' Maka Rosululloh
ffi 'menjawab:'Masuklah Islam
kemudian kamu"berperang.' se-

lanjutnya ia masuk Islam kemu-
dian berperang hingga terbunuh,
maka kata Rosululloh ffi:

t.2.
t-*€ 'f\ J Y"l, .J-

Dia beramal sedikit dan mendapat
p ahala y ang bany ak (Bukhori z8o8

dan Muslim rgoo).

Ushoirim *#, masuk Islam ke-
tika perang Uhud, janganlah hal
ini menjadikan dalil bagi kita bo-
lehnya menunda berbuat kebaji-
kan karena kita tidak tahu kapan
kematian kita datang. Semestinya
yang menjadi ibroh adalah sikap
Ushoirin ,$, yang menyambut
panggilan jihad dan beriman de-
ngan risalah yang dibawa nabi
Muhammad ffi. Menjual jiwa
dan raga kepada Alloh dengan
surga-Nya.
Allohu A'lam.

dua belas orang, sebagian me-
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safa.fr saqu dosa bgsaq yaSrg pelakunya.

*ha
di.'d f#itu tatkalarsib.ili i 4u. nabi Adam.>c&r)
m'6ff*$. r H;iibaudaranya .(Habil) sebab kedengkian-
ny4 :k..#$fl*r,n?+.gdararryaj' Qobil',Pun akan mendapat-
kan bagi4n.dosa dari .dosa setiap anak Adam yang
melakukan ipembunuhan secara dholim, kargna dia
telah mer-nluat Sunnah yang jelek dalam Islam maka
dia aSffi'ffidapatkan bagran dari setiap tqrjadinya
kejelekan tersebut.

Rosulullofr ffi bersabda lylrng artinya): "Tidaklah
setinp iiiw;$*flg dibunuh s,eeai:*: itrholim,'kecuali atas anak
AdAm ,yang:pertarna mendapatkan bagian dosa dgrinyn,
yang demikinn karena dialah orang pertama yang ffiensun-
nahkan pembunuhan,"r

Jika demikian besar akibat membunuh jiwa yang
terjaga dalam Islam apakah hal itu berarti pintu taubat
telah tertutup? Kisah shohih berikut adalah jawaban
dari pertanyian tersebut, semoga bermanfaat. Wallo-
hul Muwffiq.

At KISAH

Nabi Muhammad ffi bersabda (yang artinya):
Pada zaman sebelum kalian ndn seorang laki-Iaki yang
telah membunuh sembilan puluh sembilan jiwa, maka
dia bertanya kepada seorang cendekia di tempntnya
lalu ia pun ditunjukknn (untuk menemui) seorang

rahib (ahli ibadah). Mska ia pun menemuinya seraya

mengatakan bahwa ia telah membunuh sembilan pu-
luh sembilan jiwa dan apakahpintu taubat masih ter-
buka untuknya. Maka sang rahib menjawab: "Tidak
(AIIoh tidsk akan menerima taubatmu-Pent)." Kare-

nanya ia langsung membunuhnya, maka genaplah se-

ratus nyawa yang telah ia bunuh. (Iapun tidak putus
asa) IaIu bertanya kepada seorang cendekin yang lain
kemudian dia ditunjukkan kepada seorang alim (ahli
ilmu), maka ia pun mengadukan masalahnya dengan

'ffihw,H

', :; ; ; ;:1,1 lllxt ;;: l; ; 1ll :'

Oleh: Abu Faiz
mengutarakan bahwa ia teloh membunuh seratus
jiwa, apakah pintu taubnt masih terbuka untuknya.
Maka sang alim menjazuab: "Iya, (Alloh akan me-

nerima taubatmu-pent). Apa yang menghalhngimu
dari taubat? Pergilah ke tempnt ini dan itu, karena di
sann semua manusia beribadah kepada Alloh ffi dan
beribadahlsh bersama mereks, kemudian jangan kem-
bali ke negerimu lagi, karena negerimu adalah negeri
yang jelelC.

Mska ia-pun beranjak pergi menuju negeri yang
ditunjukkan, tetapi di tengah perjalanan kematian.
menjemputnya. Malaikat rohmat berebut dengan
malaikot udzob. Berkata malaikut rohmat: "Ia datang
dengan hati taubat, ingin kembali kepada Alloh ffi
(maka ia adolah bagianku-Pent)." Lalu berknta ma-
Isikat odzab: "Ia sama sekali belum bernmnl dengan
keboikan, (maka ia adalah bagianku-pent)." Selang

1.

2,

3.

4.

HR Bukhori 687r

Perincian nama ini diambil dari hadits isroiliat sebagaimana dikatakan Syaikh Salim al-Hilalidalam Shohih Qoshos al-Ambiya'
HR Bukhori 5/ 3o.
Berkata Ibnu Hajar: "Saya menjumpai riwayat dari jalan Abdulloh bin Amr bin Ash secara marfu'dalam Mu' jam al-Kabir oleh
Tobroni bahwa nama negeri yang baik itu adalah Nasroh dan negeri yang jelek itu adalah Kafroh." (Lihat Fathul Bari).
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beberapa waktu, datanglah seorang malaikat dengan

wujud manusia biasa, menengahi perselisihnn me-

reka seraya mengatakan: "Ukurlah iarak antara dua

negeri tersebut, IaIu mana di antara keduanya yang

Iebih dekat maka dialah yang lebih berhak membawa-

nyat." Lalu mereka mengukurnya, akhtrnya mereka

mendapati bahwa jarak yang terdekat adalah terupat

negeri yang sidang dituju6. Kemudian ia diambil oleh

malaikat rohmat.T

Kisah di atas diriwayatkan oleh Imam Brikhori
dalam kitab Ahadistul Anbiya' 615rz (347o),'Imam

$uslim dalam Ktabut Taubahbab Qobul Taub atit.Taib

3lzrr8 (2766) dari -sahabat- Abu Sa'id al-Khudri.

IBROH

A[oh SH berfirman:

tidak ada lagi jalan menuju Alloh sE, pintu taubat
telah tertutup dan rohmat Alloh telah tertutup un-
tukny4 maka tangarmya Pun akhirnya membunuh
rahib tersebut.

Ketika dia bertanya kepada seorang yang alim
maka sang alim berfatwa dengan ilmu, dia berkata
bahwa roLmat Alloh sangat luas, Alloh ffi akan
menerima taubat hamba selama ajal belum men-
jemputnya.

Jalan taubat pu4 mulai disusuri, dia hijrah me-
ninggalkan kampungnya yart1 penuh orang jelek
menuju negeri yang dipenuhi orang sholih, dia ti-
dak menyia-nyiakan umur dan waktu, dia langsung
beranjak menuju negeri yang ditunjukkan' ia ber-
harap bisa memulai kehidupan yangbaru, kehidu:
pan yang bersih dan istiqomah di atasnya, mencuci
segala dosa dan maksiat yang telah mengotori hati
dan kehidupannya. Dengan sebab keikhlasan hati
itu Alloh $6 menerima taubatnya.

FAEDAH

Sebagian ahli ilmu berselisih dalam masalah
apakah Alloh menerima taubat seorang pembunuh
bila ia benar-benar jujur bertaubat.

Hadits ini sangat jelas menunjukkan diterimanya
taubat seorang pembunuh, hal ini bukanlah hanya
khusus bagi umat-umat terdahulu saja, tapi syariat
kita pun menetapk-annya seperti yang ditunjukkan
oleh firman Alloh i)fi:

'aj!:;-Sj ?r; Ay 4 c6ji\ t r:\5y

j5 2;;;r; ;i;\*yti ;- et ;ai
&a1aT,".A@ (613[ ,!Y, J1,X.

1j\7:;6 j.if @ 64i.*-'M");.ii

cq'ii3na4&w5,2")*'
{@(46bri1i6""e

Dan orang-orang yang tidak menyembah Robb yang lain
beserta Alloh dan tidak membunuh jiwa yang diharam-

kan Alloh (membunuhnya),kecuali dengan (alasan) yang

benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan

rTg#6#L59 j3.6iy
,i35*41fif 44\4\1#&

{@t4;61{'536s
Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin de-

ngan sengaja maka balasannya ialah lahannam, ia kekal

di dalamnya dan Alloh murka kepadanya dan mengu-

tukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya.

(QS. an-Nisal+l: gt)

Sungguh teramat besar dosa membunuh jiwa
yang haram darah dan hartanya, bahkan Alloh ffi
mengancarnnya dengan balasan Jahannam.

Oatam kisah di aias, hati seorang pembunuh itu
pun merasa gundah dengan besamya dosa yang
telah diperbuat, maka ia tergugah untuk bertau-
bat kepada Alloh ffi, karena itu ia bertanya agar
ditunjukkan kepada seseorang yang dapat menun-
jukinya jalan taubat. Akhirnya ia ditunjukkan ke-
pada seorang rahib (ahli ibadah) dan rahib adalah
seorang yang banyak melakukan ibadah tapi sedikit
ilmu, ia menganggap bahwa membunuh adalah
dosa yang ruigut"L"tut sehingga Alloh ffi tidak
akan mengampuninya.

Sungguh dia telah berfatwa dengan tanpa ilmu,
maka tatkala seorang yang tengah putus asa dari
rohmatAlloh ffi mendengar fatwa semacam itu dia

::::."":.:":::::::::::::::,"::::::::
5. Dalam riwayat Bukhori: Maka Alloh ffi memerintahkan kepada bumi yang ia tuju agar mendekat, dan memerintahkan

kepada bumi yang ditinggalkan agar meniauh

6. Dalam riwayat Bukhori: Selisih jarak antara keduanya hanya satu jengkal.

7. Dalam riwayat Bukhori: Lalu ia diampuni dosa-dosanya
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yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan)

dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya
pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam adzab itu,
dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang ber-
taubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka
itu kejahatan mereka diganti Alloh dengan kebajikan. dan
adalah Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(QS. al-Furqon [25]: 68-7o)

Dalam ayat di atas Alloh ffi mengecualikan
orang-orang yang bertaubat dan beramal dengan
amal sholih atas orang-orang yang dilipatkan adzab-
nya dari kalangan orang-orang musyrik, para pem-
bunuh jiwa serta parapezina.

Dan merupakan aqidah Ahlus Sunnah wal Ja-
ma'ahbahwa semua dosa selain syirikbilaAlloh ffi
menghendaki maka_Alloh akan mengadzab pelaku-
nya dan jika Alloh rB menghendaki akan mengam-
puninya, berdasarkan firman Alloh ffi:

d,^y'biq# -r3A 6 j;,-tai i; $

Sesungguhnya keutsmaan seorang nlim dari abid se-

perti keutamaan bulqn purnama dari seluruh bintang
gemintange. Sesungguhnya para ulama sdalnh ahli
waris para nnbi, dan para nabi tidak mewariskan dinar
tidakpula dirham, mereka hanyalah mezoariskan ilmu,
barangsiapa yang mengambilnya berarti dia telah
mengambil bagian yang banyak (HR Abu Daud
rol49Ibnu Majah ilzSg)

Alloh ffi mengkhususkan malaikat rohmat un-
tuk mengurusi ruh kaum mu'minin dan malaikat
adzab untuk mengurusi ruh orang-orangyangfa-
jir dan dholim. Ahlus Sunnah wal jama'ah rnene-
tapkan nama-nama para malaikat yang ditetapkan
namanya oleh Alloh atau Nabi-Nya dan meng-
imani secara global terhadap yang tidak ditetap-
kan nama atau sifat-sifatnya secara khusus.

Berteman dan bergaul dengan orang-orang sho-
lih dapat membantu seseorang untuk taat kepada
Alloh dan rnemutus jalan setan. Nabi bersabda:

Permisalan teman yang baik seperti berteman dengan
pemilik minyak wangi, sekalipun engkau tidak memi-
Iikinya, minimal engkau akan mendapatkan bau ha-
rutnnyn, dan permisalan teman yang jelek, seperti ber-
teman dengan tukang pandai besi, bila engkau tidak
terkena percikhn apinya minimal engkau akan terkena
asapnya. (HR Abu Daud ul45/,

Wallohu'alamlf

KrsRn Snonrn

tidak mendasari ibadahnya dengan ilmu maka
jika dia berfatwa, dia berfatwa berdasarkan pe-
rasaan semata.

Rosululloh ffi bersabda:

MrMMo

o#'tir
la,trtls (ct 6'rl, ll tly-:

. ^a

{@ ( ,bi CsyeA)it ;$!Ab4"X4 5

Sesungguhnya Alloh tidak akan mengampuni dosa syi-
rik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari
(syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsia-
pa yang mempersekutukan AIIoh, maka sungguh ia telah
berbuat dosa yang besar. (QS. an-Nisa l+l: +8)

Berkata Ibnu Hajar: "Kisah di atas secara jelas 6.
menunjukkan disyariatkannya taubat dari semua
dosa-dosa besar termasuk dosa membunuh jiwa7."

MUTIARA KISAH'

r. Luasnya rohmat Alloh fl$B dalam menerima tau-
bat orang-orang yang kembali kepada-Nya, seka-
lipun dosa-dosanya menggunung, kesalahan-ke-
salahannya begitu banyak.

Orang yang putus asa dari rohmat Alloh {!lH
adalah . orang yang jahil (bodoh) tentang sifat
Alloh S6.

3. Alloh tB menerima taubat seorang pembunuh
bila ia benar-benar jujur dalam taubatnya.

4. Keutamaan seorang yang alim (ahli ilmu) diban-
ding seorang abid (ahli ibadah). Seorang yang
alim bila dia berfatwa maka dia berfatwa dengan
ilmunya, sedangkan seorang ahli ibadah bila dia

g6i 

"y

8. Lihat Fathul 6l@3

9. Lihat Shohih Qoshos an-Nabawi z4g. BahjatunNadhirin tl6t .

10. dalam riwayat yang lain:" Seperti keutamaan-ku dari yang paling rendah dari kalian"
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Ahvnad sabiclbin Abdul tathif nbuYusuf

At KISAH

Singkat cerita, IJmar bin Khothth ob "&)berkata:
"Saat Alloh memberiku hidayah untuk masuk Islam,
saya pun mengucapkan kalimat la ilaha illallohu, ti-
dak ada seorang pun yang lebih saya cintai melebihi
Rosululloh. Lalu saya bertanya kepada saudariku:
Di manakah Rosululloh berada?" Dia menjawab:
"Beliau berada di rumah Arqom bin Abil Arqom, di
bukit Shofa."

Saya punberangkat ke sana, saat itu Hamzah se-

dang berada bersama para sahabat lainnya, sedang
Rosululloh di dalam rumah. Saya segera mengetuk
pintu, para sahabat langsung berkumpul, Rosu-
lulloh segera keluar seraya bertanya: "Kenapa ka-
lian?" Mereka menjawab: 'Ada lJmar, wahai Rosu-
lulloh." Rosululloh pun keluar dan langsung men-
cengkeram kerah bajuku lalu melepasnya tiba-tiba
saya tidak bisa menguasai diriku dan langsung ter-
duduk. Lalu Rosululloh berkata: "Tidakkah engkau
beriman wahai Urr.ar?"

Saya pun langsung berkata: "Saya bersaksi bah-
wa tiada IIah yang berhak di sembah melainkan
Alloh, tiada sekutu bagi-Nya dan saya bersaksi
bahwa Muhammad adalah hamba dan Rosul-Nya."
orang-orang yang berada di rumah segera bertakbir
dengan suara keras sampai terdengar di Masjidil
harom." Saya pun lalu berkata: "Wahai Rosulullolu
bukankah kita di atas kebenaran? baik kita mati
ataupun hidup? Rosululloh menjawab: "Ya, demi
Dzatyangjiwaku berada di tangan-Nya kalian be-
rada di atas kebenaran baik kalian mati afaupun
hidup." Maka saya bertanya lagi: "Kalau begitu,
kenapa kita sembunyi-sembunyi? Demi Dzat yang

t4'\! :/ /i':r"

1. Disarikan dari dirosah syaikh Ali al-Hasyisy dalam majalah at-Tauhid Mesir

mengutusmu dengan kebenalan, engkau harus
keluar." Maka kami keluar dengan dua barisary
satu barisan di pimpin Hamzah dan yang satunya
lagi saya pimpin sehingga kami mendatangi Mas-
jid. Orang-orang Quraisy saat melihat saya dan
Hamzah merasa mendapatkan pukulan berat yang
belum pernah mereka rasakan sebelumnya.l'

DERAJAT KISAH INI

Kisah ini sangat lemah sekali bahkan bisa jadi
palsu.

TAKHRU KISAH I

Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam
Hilyatul Auliya' r.l4o berkata: "Telah menceritakan
kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Hasary
berkata: 'Telah menceritakan kepada kami Muham-
mad bin Utsman bin Abi Syaibah berkatir: 'Telah
menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Sholih
berkata: 'Telah menceritakan kepada kami Muham-
mad bin Aban dari Ishaq bin Abdulloh dari Aban
bin Sholih dari N{gjahid dari Ibnu Abbas dari Umar
bin Khoththob,#s."'

Abu Nu'aim juga meriwayatkan kisah ini dalam
Dala'ilun Nubuwwah rroi L94 dengan sanad yang
sama.

SISIKETEMAHAN KISAH

Kisah ini lemah dari sisi sanad mauPun matan.
Adapun dari sisi sanad adalah karena terdapat
seorang yang bernama Ishaq bin Abdulloh bin Abi
Farwah.
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Imam an-Nasa'i berkata: "Dia seorangyangma-
truk (orang yang ditinggalkan haditsnya) ;'

Imam Bukhori berkata: "Para ulama meninggal-
kannya."

Imam Baihaqi berkata: "Dia matruk."
Imam Yahya bin Ma'in berkata: "Dia pendusta."

Imam Ibnu Hibban berkata: "Dia membolak-
balikkan sana4 memarfukkan hadits mursal", dan
Imam Ahmad melarang meriwayatkan haditsnya."

Dan keterangan yang senada dengan ini datgng
dari para ulania lainnya (Lihat Tahdzibul Kamal oleh
al-Mizzi 215il362, adh-Dhu'afa' wal Matrukln oleh an-
Nasa'i no: 50, adh-Dhu'afa' al-Kabir oleh al-Bukhori
no: 20, adh-Dhu'afa' wal Matrukin oleh al-Baihaqi no:

94, al-Majruhin oleh Ibnu Hibban !t3r, al-larh wat
Ta'dil oleh Ibnu Abi Hatim no: 792, al-Kamil oleh
IbnuAdi !325 dan lainnya)

Syaikh Abdul Aziz brn Abdulloh bin'Baz
menjelaskan bahwa kisah ini lemalr karena bersum-
ber dari Ishaq bin Abdulloh bin Abi Farwah, sedang-
kan dia adalah rowi yang lemah dan tidak dapat
dijadikan hujjah. Seandainya kisah ini shohih, maka
harus difahami bahwa kejadian ini di awal masa
Islam yakni sebelum sempumanya syari'at. (Lihat
Majmu' Fatawawal Maqolat SlzSZ)

rEltfffiril n$ll Drn $$ rtTtx
Kisah ini bertentangan dengan beberapa riwayat

shohih yang menceritakan tentang kisah masuk is-
lamnya IJmar, di antaranya:

Imam Bukhori dalam Shohih beliau 1p65 pada
bab: "Islamnya Umar bin Khothths! ',#!.J" meri-
wayatkan dari Abdulloh bin Umar berkata: "Tatkala
Urnar masuk Islam, maka orang-orang berkumpul
di rumahnya seraya berkata: "umar telah keluar
dari agama nenek moyangnya." Mereka katakan itu
sedang saat itu saya masih kecil yang sedang berada
di atas loteng rumah. Tiba-tiba datanglah seseorang
yang memakai kain sutra lalu berkata: 'Apakah
yang kalian katakan ini? padahal saya adalah tetang-
ganya." Akhimya orang-orang tersebut pun bubar.
Saya bertanya: "Siapa ia?" Mereka menjawab: "Dia
al-Ash bin Wa'il."

Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah Wan Nihayah

3/8r meriwayatkan kisah masuk Islamnya tlmar,
beliau berkata: "Berkata Ibnu Ishaq: 'Telah menceri-
takan kepadaku Nafi'maula Ibnu Umar dari Ibnu
Umarberkata: 'Tatkala Umar masuk Islam, maka be-
liau bertanya: 'Siapa orang Quraisy yang paling bisa
untuk menyebarkan berita?'Ada yang menjawab:

trh$ru&W KrsnH rAK NYArA tr

'Dia famil bin Ma'mar al-|umahi.'Maka Umar pun
berangkat kepadanya. Sesampainya di sana, maka
Umar berkata: "Saya beritahukan kepadamu wahai

Jamil, bahwa saya telah memeluk agama Islam dan
saya telah masuk dalam agamanya Muhammad."

famil segera berdiri dan menyeret bajunya ke Mas-
jidil Harom, Umar pun mengikutinya dan saya ikut
juga. Saat itu orang-orang Quraisy sedang berada di
tempat berkumpul mereka, maka Jamil berteriak se-

kerasnya: "Ketahuilah bahwa Umar bin Khoththob
telah murtad dari agama nenek moyang." Maka
Umar yang berada di belakangnya'berkata: "Dia
berduit4 yang benar saya telah memeluk agama
Islam, saya bersaksi bahwa nada llah yang berhak
disembah melainkan Alloh dan Muhammad adalah
utusan-Nya." Spontan orang-orang Quraisy me-
nyerangnya dan dia juga menyerang mereka, Me-
reka berhasil mengalahkan Umar. Saat itu tiba-tiba
datanglah seorang lakilaki lalu befkata: 'Ada apa
dengan kalian?" Mereka menjawab: "Umar telah
murtad dari agarna nenek moyan gnya." Dia berkata:
"Berhentilah kaliaru dia hanya memilih sesuatu un-,
tuk dirinya sendiri, lalu apa yang kalian inginkan?
Apakah kalian menyangka bahwa bani Adi (kabi-
lahnya Umar-pent) akan membiarkan Umar untuk
kalian? bebaskan dia!"

Segera orang-orang Quraisy tersebut bubar dan.
membebaskannya.

Berkata Ibnu Umar: "Saya pun bertanya kepa-
da bapakku saat sudah hijrah ke Madinah: Wahai
bapakku, siapakah laki-laki yang membubarkan
orang Quraisy saat engkau masuk Islam?" Umar
menjawab: "Dia al-Ash bin Wa'il as-Sahmi."

Kisah ini shohih, al-Hakim berkata: "shohih
menurut syarat Muslim, dan disepakati oleh adz-
Dzahabi,Imam Ibnu Katsir berkata: 'Sanad kisah
ini bagus."'

Syaikh Ali al-Hasyisy berkata: "Kisah ini menun-
jukkan bahwa masuk Islamnya Umar agak lambat
karena saat perang Uhud yang tefadi tahun tiga
hijriah, umur Ibnu Umar saat itu empatbelas ta-
hun, sedangkan saat Umar masuk Islam, dia sudah '

tamyiz, maka berarti masuk Islamnya Umar sekitar
empat tahun sebelum hijrah, sekitar sembilan tahun
setelah diutusnya Rosululloh. "

Yang semakin. menunjukkan kelemahan kisah
demonstrasi di atas bahwa saat Umar masuk Islam
maka beliau ada rasa takut akan ancaman orang-
orang Quraisy, sebagaimana yang diriwayatkan
oleh Imam Bukhori: 3864 dari Abdulloh bin Umar
berkata: "Saat lJmar sedang di rumah ketakutan,

z. Hadits mursal adalah hadits yang diriwayatkan oleh tabi'in-langsung kepada Nabi M sedangakan memarfu'kan hadits
mursal adalah menyandarkan ha-dits mursal kepada Nabi ffi.
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KTSAHTAKNYATA rynffimn*it'$w
tiba-tiba datanglah al-Ash bin Wail as-Sahmi, dia
berasal dari bani Sahm dan mereka adalah sekutu
kami saat jahiliyyah. Dia berkata: 'Ada apa dengan-
mu?" IJmar menjawab: "Orang-rang menyangka
bahwa mereka akan membunuhku kalau saya ma-
suk Islam." Dia berkata: "Mereka tidak akan bisa
menyakitimu." Lalu keluarlah al-Ash dan dia ber-
temu dengan orang-orang datang. Dia berkata: "Ka-
lian mau kemana?" Mereka menjawab: "Kami ingin
ke Umar bin Khoththolp "iS,'." AI-Ash berkata: "Ka-
lian tidak ada jalan untuk menyakitinya." Alhirnya
orang-orang itu pun balik mundur kembali."

P[XcrruillEfltrSfll lll
Kisah ini sering digunakan sebagian kalangan

untuk melegalkan aksi demonstrasi yang akhir-
akhir ini sangat marak.

Ketahuilah wahai saudaraku seiman.,bahwa
kisah ini sama sekali bukan dalil atas. bolehnya
domonstrasi. Hal ini bisa ditinjau dari beberapa hal,
di antaranya:

r. Kisah ini lemah bahkan bisa jadi palsu, sedang-
kan hadits lemah tidak bisa dijadikan hujjah un-
tuk menetapkan suatu hukum dengan kesepaka-
tan para ulama.

z. Anggaplah hadits ini shohitu 4aka hal ini terjadi
di awal masa Islam sebelum sempumanya syariat
Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh
bin Baz di atas.

3. Kalau kita menghayati ayat-ayat al-Qur'an dan
as-Sunnah dan kaedah-kaedah syar'i, maka akan
kita pastikan bahwa demontrasi tidak diperboleh-
kan dan bukan termasuk ajaran Islam, berdasar-
kan beberapa hal berikut:
a. Mengingkari kemungkaran dengan demons-

trasi tidak pernah diajarkan oleh Rosulullotu
dan tidak pemah diamalkan oleh para sa-

habat serta para ulama setelahnya. Padahal
Rosululloh bersabda: "Barangsiapa yang
mengamalkan sebuah perbuatan yang tidak
ada contohnya dari kami, maka amalan terse-
but tertolak." (HR. Bukhori Muslim)

b. Demonstrasi produk orang kafir dan meru-
pakan tasyabuh dengan cara mereka, padahal
Rosululloh bersabda:

cro .t1 s'- .6,'-.c.

F{.'Je l4al*t U
Barang siapa yang meny'erupai suatu kaum, maka

dia termasuk golongan mereka. (HR. Ahmad z/5o
dan lainnya dengan sanad shohih, lihat aI-
Irwa': tz69)

c. Kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak
daripada maslahat yang diharapkan. Hal ini
sangat nampak sekali bagi yang memperhati-
kan semua aksi demonstrasi yang ada di nege-
ri kita. Wanita keluar rumah, campur baur
antara lakilaki dengan wanita yang bukan
mahrom, mengganggu maslahat umum de-
ngan macetnya jalan dan lainnya, membuat
masyarakat resah dan khawatir, dan tidak se-
dikit mengakibatkan kerusakan gedung mau-
pun lainnya..
Berkata Imam Ibnul Qoyyim''Jj"%: 'Apabila

' seorang meiasa kesulitan tentang hukum
suatu masalatg apakah boleh ataukah haram,
maka hendaklah dia melihat kepada mafsa-
dah (kentsakan) dan hasil yang ditimbulkan
olehnya. Apabila ternyata sesuatu tersebut
mengandung kerusakan yang lebih besar,
maka sangatlah mustahil'bila syari'at Islam
memerintahkan atau memperbolehkannya
bahkan yang dipastikan adalah keharaman-
nya. Lebih-lebih apabila hal tersebut menju-
rus kepada kemurkaan Alloh dan Rosul-Nya,
maka ieorang yang cbrdik tidak akan ragu
akan keharamannya." (Lihat Madarijus Salikin

il+96)
d. Rosululloh mengajarkan kalau melihat ke-

mungkaran penguasa maka' hendaklah me-
nasehatinya secara rahpsia, bukan dibongkar

. di depan umum serta bersabar atas kedholi-
man mereka sambil terus memperbaiki diri
dan berdo'a untuk mereka.

Rosululloh M bersabda:

Barangsiapa yang ingin .menasehati penguasa,

maka janganlah menampakkannya, namun hen-
daklah dia menasehatinya sendirian, jika dia me-

nerimanya, maka itulah yang diharapkan, namun
jika tidak menerima, maka dia telah menunaikan
kewajibannya. (Hadits shohih, lihat Dhilalul
fannah, Syaikh al-Albani ro97)

e. Para ulama Ahlus Sunnah sejak dahulu sam-
pai sekarang tidak ada yang memperbolehkan
aksi semacam ini. Lihat kembali A[FIJRQ0Nedisi
rr Tahun kedua.

Wallohu a'lam
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HADITS TIDAK ADA ASAINYA
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Betapa banyak orang membaca al-Qur'an, sedangkan aI-

Qur'an melaknatnya.

TIDAK ADA'ASALNYA. Demikian ditegaskan oleh,

Syaikh al-Albani, sebagaimana diceritakan oleh mu-
tid b"liu.r -Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi 'fiMA-Uu-
tanya: "sebagian orang.menisbatkan ucapan ini seba-

gai hadits dari Nabi ffi. Saya tidak mendapatinya
dalam kitab-kitab yang telah saya buka, kemudian
saya bertanya kepada Syaikhuna al-Albani tentang-
nya? Beliau menjawab: "Tidak ada asalnya". Kemu-
dian saya mendapatkan dalam lhya' !274 ucapan
ini dinisbatkan kepada Anas tanpa menyandarkan
kepada siapa yang mengeluarkannya. (Ta'Iiq Fatawa

Syaltut hal. rz3).

KAPAN BERTAAWWUDZ

Banyak para penceramah ketika akan mem-
baca ayat dalarn khutbah atau kajiary dia ber-
kata: 'Alloh uE berfirman, -lalu bertaawwudz-

&1r JLhPJrcr i,q i'*i, upuuuh hal ini dibenar-
kin?l'

Al-Hafizh as-Suyuthi menjawab pertanyaan ini:
"Menurutku pendapat yang benar dalam masalah
ini sesuai dengan dalil, bahwa hendaknya dia mem-
baca ayat tanpa ta'awwudh terlebih dahulu, karena
inilah yang dicontohkan oleh Nabi, para sahabat dan
tabi'in."

Setelah beliau menyebutkan hadits-hadits dan
atsar dalam masalah ini, beliau mengatakani "Ha-
dits dan atsar tentang hal ini banyak sekali, maka
pendapat yang benar adalah cukup membawakan
ayat tanpa ta'autudh terlebih dahulu, sebagai bentuk
ittiba' (mengikuti) tuntunan Sunnah Rosululloh. Ada-
pun perintah isti'adzah dalam firman Alloh:

Penulis : Abu Ubaidah

KONTRADIKSI DATAM A[-QUR'AN ?!

Alloh ffi berfirman:

i'i** e i'K1;Z,rjfi'bij'*ff F

Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an?
Kalau sekiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi AIIoh,
tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di
d aI amny a. (QS. an-Nis a' [4]: 8z)

Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa apabili
kita merenungi al-Qur'an, niscaya tidak akan kita
dapati kontradiksi dalam ayat-ayatnya. Bila sekilas
nampaknya ada pertentangan, itu hanyalah karena
kurangnya pemahaman kita, maka serahkanlah ke-
pada para ulama ahlus Sunnah.

Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyah mengatakan
dalam N uniy nhny ai 247 7- 247 zi

W,r:6-"c^-;t 'to"ids

iq';)3't4:b Ftrh:;.
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,5T 3-,
Dnn naslrnnsh al-Qur'an itu tidak saling bertentangan

Maka bertanynlah kepada ulama zaman

Kalatr engkau mendapati padanya kontradiksi

Maka itu adalah dari kurangnya pemahaman.

Para ulama telah menyebutkan beberapa contoh
banyak sekali tentang masalah ini. Di antara kitab
yang paling bagus dan mencakup seputar masalah
ini adalah "Daf'u lham ldhthirab an Aayi Kitab" (Meno-
lak Anggapan Kontradiksi Dalam Ayat-Ayat Qur'an)
karya Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithir.

I . Syaikh al-Fadhil Masyhur bin Hasan berkomentar tentangnya: "Kitab ini sangat bagus sekali". (at-Tahqiqat wa Tanqihat As-Salafiyyat
Aln Mntan Warnqat hal. 39r)
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Apabila knmu membaca al-Qur' an, hendaklah kamu me-

minta perlindungan kepaila Alloh dari setan yang terku-

fzk. (QS. an-Nahl [r5]:98)

Maka maksud perintah ini adalah ketika akan
membaca al-Qur'an, adapun mengutip ayat dalam
berdalil dan berhujjah maka hal itu tidak masuk.
dalam ayat tersebut. (al-Qodzadzah fi Tahqiqi Mahalli
Ist{adzah, sebagaimana dalam al-Hawii lil Fatawi

l-lzgS).

HAFATAN AI..QUR'AN

Al-Khothib al-Baghdadi berkata: "Kisali paling
lucu tentang hafalan anak kecil adalah ucapan lbro-
him bin Said al-jauhari: "Saya mendapati anak ke-
cil berusia empat tahun dibawa kepada Kholifah
Ma'mun, dia sudah hafal al-Qur'an dan pintar berde-
bat, hanya saja kalau sudah lapar maka dia mena-
ngi,s!!". hl-Kifryah fi llmi Riwayah hlm. 64)

A'masy $fu apabila menghafal al-Qur'an, beliau
disimak oleh beberapa orang dengan membawa mus-
haf, namun beliau tidak keliru walaupun hanya satu
huruf . (Siy ar A' lam N ub ala', adz-D zahabi 6 I zlS)

SERUAN AR.ROHMAN

Sahabat yang mulia Abdulloh bin Mas'ud .@, per-
nah mengatakan: 'Apabila engkau mendapati ayat

yang didahului dengan (.,.tJ,,rT CtiftdTU ) "Wahai

orang-orang beriman...", maka pas6nglah telingamu
baik-baik, karena isinya adalah kebaikan yang harus
engkau lakukan atau kejelekan yang harus engkau
hindari."

Ayat-ayat dalam alQur'an yang didahului seruan
tersebut cukup banya& kurang lebih sembilan puluh

' ayat. Syaikh Abu Bakar al-lazairimengumpulkannya
dalam sebuah kitab.berjudtl "Nida'atur Rohman li
Ahlilman" (Seruan ar-Rohman Kepada Hamba-ham-
ba-Nya Yang Beriman".

Dalam muqoddimahny+ beliau menerangkan
bahwa seruan-seruan ini berisi hal-hal penting yang
semestinya diketahui seorang muslim ajar meraih
kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seruan-seruan
ini mencakup permasalahan seputar aqidah, ibadah,
akhlak, mu'amalah, hukum dan lain sebagainya.

. 
TAFSIR DENGAN ISYARAT

Penafsiran manusia berputar pada tiga metode:

r. Penafsiran secara laf.adz, metode ini biasanya di-
tempuh oleh orang-orang belakangan.

z. Penafsiran secara makna, metode ini biasanya di-
tempuh oleh para salaf

3. Penafsiran secara isyarat dan qiyas, metode ini bi-
asanya ditempuh kaum Sufi dan selainnya. Hal ini
boleh dengan empat syarat:

a. Tidak.bertentangan dengan makna ayat.
'b. Makna penafsiran tersebut shohih.
c. Adanyi indikasi yang rnendukung dalam la-

fadz tersebut
d. Adanya keterkaitan antara penafsiran tersebut

dan makna ayat.

Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka penaf-
siran ini bagus. (at-Tibyan fi Aqsamil Qur'an, Ibnul
Qoyyim al-J auziyy ah hlm ; 9o)

PTMBACAAN AI-QUR'AN SEBEI.UM ACARA

Dalam acara-acara, biasanya diawali dengan aca-

ra pembukaan ayat-ayat suci al-Qur'an, apakah hal
ini disyari'atkan?!

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin berka-
ta:"Say.attdak mengetahui adanya Sunnah dari Rosu-
lulloh ffi yungmendukunghal ini. Telah dimaklumi
bersama bahwa Nabi ffi sering mengumpulkan para
sahabatnya ketika akan perang atau urusan-urusan
penting lainnya namun saya tidak mendapati bahwa
beliau memulai perkumpulan tersebut dengan pem-
bacaan al-Qur'an.

Namury seandainya acara tersebut berkaitan
tentang topik tertentu, lalu ada seorang yang mem-
bacakan ayat mengenai topik tersebut, maka hal ini
boleh. Adapun menjadikan pembacaan kitab suci
al-Qur'an sebagai pembukaan acara terus-menerus
seakan hal itu adalah sesuatu yang disyari'atkan,
maka ini tidak selayaknya dilakukxr". (Fatawa Nur
'ala Darb zl43)

SEKEDAR PENDAPAT SAJA

Suatu saat, ada seorang datang kepada Muqotil
bin Sulaiman seraya mengatakan: "Ada orang ber-
tanya kepadaku: Apa wama anjing Ashabul Kahfi?'
Dan saya tidak bisa menjawabnya!! Akhimya, Muqo-
til mengatakan: 'Kenapa kamu tidak mengatakan
saja bahwa wamEu:rya belang. Seandainya kamu ja:
wab begrtu, toh tidak akan ada yang membantah dan
memprotesmu ."' (Tarikh Baghdad g l 161;).
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Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa keba-
nyakan pendapat ahli tafsir tentang perincian-perin-
cian seperti itu hanyalah pendapat semata tanpa huj-
jah yang akurat. (Lihat aI-AqwaI Sy,adzah fi Tafsir hlm.
67, Syaikhuna Abdurrohman ad-Dahsy).

KU PERSEMBAHKAN A[.FATII{AH

Surat al-Fatihah adalah surat yang memiliki ba-
nyak keutamaan. Namun sebagian manusia padaza-
man sekarang telah membuat suatu hal baru dalam
agama tentang surat ini, mereka menutup doa de-
ngannya dan memulai acara dengan mengatakan
"al-Fatihah"!! Maka ini adalah suatu kesalahary
sebab agama itu dibangun di atas dalil dan iftiba'
(mengikuti Nabi)".

Al-Hafizh as-Sakhawi pemah ditanya tentang
kebiasaan manusia usai sholat, mereka membasa'al-
Fatihah dan menghadiahkannya kepada kaum mus-
limin yang hidup dan mati, beliau:menjawab: "Cara
seperti tidak ada contohnya, bahkan ini termasuk
kebid'ahan dalam agama". (Al-Ajwibah al-Mardhi:
yyah zlTzr).

HORMATITAH At-QURTN

Al-Qur'an adalah Kalamulloh, maka wajib bagi
kita untuk menghormati, ada beberapa hal yang per-
lu diingatkan pada kesempatan ini:

r. Menjadikan Al-Qu1an suara dering tunggu di
HP
Sunggutu hal ini termasuk kurang adab terhadap

al-Qurhn, karena al-Qur'an tidhk diturunkan untuk
hal ini. Bagaimana kiranya bila hp berdering di tem-
pat yang tidak layak?!

Banyak para ulama yang telah mengingatkan ma-
salah ini, di antaranya adalah Syaikh Ibnu Utsaimin
sebagaimana dalam Min Fausa'idi Syarah Riyadhus
Sholihin hlm. zzr, Syaikh Bakr Abu Zaid dalam Ad-
abul Hathif, Syaikh Sholih al-Fauzan dalam Muhad-
horoh-nya di Jami' Ibnu Utsaimin z8lRobi'ul Awal
r4z7H, dan lain sebagainya2.

Sekitar lima bulan yang lalu, saya mendengarkan kabar le-
wat sebuah stasiun di Saudi Arabia bahwa Mujamma'Fiqih
(lembaga akademi fiqih Islam) dalam sidang mereka yang
terakhir membahas beberapa hal, salah satunya adalah ma-
salah ini dan mereka menegaskan tidak bolehnya al-Qurhn
dijadikan sebagai nada dering tunggu HP.

Demikian faedah dari kedua Syaikh penulis; Sami bin Mu-
hammad dan Abdurrohman ad-Dahsy (keduanya murid
Syaikh Ibnu Utsaimin), ketika penulis tanyakan kepada me-
reka berdua via sms.

z. Menyetel Kaset Muroftal Saat Walimah./acara

Di satu sisi, kita bersyukur banyak orang tidak
lagi menyetel musik dan nyanyian saat walimahlaca-
ra, namun apakah menggantinya dengan murottal
al-Qur'an adalah solusi yang baik?! Kita harus ingat
bahwa saat itu banyak orang tida\ mendengarkan
lantunan al-Qur'an. Padahal Alloh tE berfirman:

t6r5i#6ir,;3j-sj^t\
{@6F}#

Dan apabila dibacakan al-Qur'an,. maka dengarkanlah
baik-baik, dan'perhatikanlah dengan tenang agar lumu
mendapat rahmat. (QS. al-Arof.[7]: zo4)

Dengan demikiary maka tidak boleh menyetel
muroftal pada suatu kaum yang tidak mendengar-
kannya. Sebagai gantinya, kita bisa menyetel ka-
set yang berisi kata-kata hikmah, nasyid syair atau
mandhumah kitab, atau diisi dengan acara-acara
yang bermanfaat lainnya.3

3. Meletakkan lembaran-lembaran berisi al-Quy'an
sembarangan
Kita masih sering menjumpai sebagian saudara-

saudara kita tidak hati-hati dalam meletakkan kertas-
kertas yang ada ayat al-Qur'annya. Terkadang me-
reka membiarkannya berserakan, menggunakannya
untuk bungkus bumbu atau makanan, alas duduk
dan semisalnya, -wal 'iyadzu billah-, semua ini
adalah bentuk kurang adab terhadap al-Qur'an. |ika
memang kertas (majalah, buku, catatan dll) tersebut
sudah tidak dipakai sebaiknya kita memendamnya
di tempat yang suci, atau membakarnya sebagai pen-
jagaan dari segala pelecehan sebagaimana dilakukan
oleh Kholifah Utsman bin Affan. (Lihat Fatawa Lajnah
Daimah 31ry8).

Alhamdulillahi Robbil'alamin wa jazakumullohu
khoiron atas sambutan hangat dari para pecinta ilmu
syar'i atas hadirnya buku:

SUDAH BENARKAH SHOLAT KITA

(Bimbingan Prabis Sholat Wajib dan Sunnah),
sehingga dalam waktu satu pekan buku ini dicetak
ulang.

Buku ini dirangkum dari kitab para ulama ahlifiqih dan
ahli hadits. Disajikan dengan bahasa yang sederhana
namun tetap menjaga keilmiahannya, dilengkapi pula
dengan soal-jawab seputar sholat. Untuk informasi
karakteristik buku yang lebih lengkap, silakan lihat iklan
buku ini di sampul belakang majalah al-lllauaddah edisi
April 2008 atau menghubungi bagian pemasaran:031
77 434 931 (flexi).

Semoga Alloh ;p melimpahkan rohmat-Nya kepada
penulis dan kepada semua pihak yang telah membantu
terbitnya buku ilmiah ini.
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Pembahasan:

Bersavua: Llstadz Abu
Huvnaid an-Nashr ;ffiftf tt6rlr&Blll,4ll3t5

TffRIF/DEIIIIISI

lsim jamo'adalah isim yang menunjukkan arti lebih dari

dua, baik mudzakkar maupun muannats.

Misal:

isim jama' arti bentuk

iiirxji Beberapa muslim
laki-laki

jama'mudzakkor
solim

Beberapa muk-
min perempuan

joma'muonnots

solim

,flrdi Beberapa sekolah joma'toksir

ilACAil.iIACA[I ISIiI JAMtr

Isim jama'ada tiga macam; jama' mudzakkar solim,
jama' muannats salim dan iama' taksir.

Pada edisi ini kita akan membahas iama' mudzakkar

salim sedangkan jama' muannats salim dan iama' taksir

insya Alloh akan kita bahas pada edisi berikutnya.

A.lsim Jama' Mudzakkar Solim

lsim jama'mudzakkor salim ialah isim mudzakkaryang
menunjukkan arti lebih dari dua.

Misal:

01 o-)--, 02 o\-PG

beberapa mukmin beberapa orang
vano mahir

03
'.o t, '-
dcarJ o4 oSJ++e

beberapa orang
yong mulia

beberapa orang
yang bersungguh-

sunoouh

iltxr' ffi,&

62q"yi:t*

TJJJ"J I ilnll I rrug1r ii 1", 1,,,

BTTRIAR BAHASAARAB

PELAIAITAN KE-B

SYARAT ISIM YAI{G BISA DUADI IOII

IAMA'MUDZAKKANSALIM

Tidak semua isim mudzakkar mufrod bisa dijadikan
jama' mudzakkor salim, hanya isim yang memenuhi
syarat saja yang bisa dijadikanlama' mudzakkar salim.

Syarat isim yang bisa dijadikan iama' mudzakkar salim
adalah:

Svarat pertama: lsim mufrod

lsim mutsanna dan isim yang menunjukkan arti dua (se-

perti kata ot3!) tiaat bisa dijadikan jama' mudzakkar
salim.

Contoh isim mufrod ketika dijadikan iama' mudzakkar
salim:

rata i'1il*i atau 
'':Al*; 

(beberapa orang muslim)

adalahtentut< jama'mudzakar salim, dari kata p.
Kata iJl.j adalah isim.mufrod.

Syarat kedua: lsim yang berakal atau kata sifat

lsim yang menunjukkan arti tidak berakal tidak bisa

dijadikanlom o' mudzakkar salim. Contoh lsim tidak ber-
akal adalah kata benda.

rata p (pena), LtS (t<itab)tidak bisa diiadikaniama'
mudzakkar salim ka(ena tidak berakal dan bukan pula

sifat.

Contoh isimyang berakal atau yang menunjukkan arti

sifat ketika dijadikaniama' mudzakkar salim:

'.ot3. t .a t. t1. Kata OJJ-cra! atau O/J.c't.. (beberapa Muham-
mad) adalah jama'mudzakkar salim, kata tersebut
menunjukan isim yang berakal.

'.o I

2. 11613ll1.tgie atau !,/J.€izu,adalahjama' mudzak-
kar salim,'kala tersebui kata sifat.

Semua isim mufrod yang berakal atau yang menunjuk-
an arti sifat bisa dijadikan lam a' mudzakar salim.

Edlsl lOTahun ketuiuh / lumada Ula1429 livlei Jil]li'OBl i-\^Jl alJl \. :!t



Svarat ketioa: Nama Laki-laki

Nama wanita dan r'sim yang menunjukkan arti perem-
puan (islm mu'annats) tidakbisa dijadikan jama' mudzak-
kar salim.

Contoh i si m yang tida k bisa d'rjad i kan ;am a' m udzakkor
salim.

0t 0i o;gro

Zainab papan tulis

03. L.:}:. o4 61ti6

mep meia makan

Semua r'sirn m uannatstidakbisa dijadika njamo' mudzak-
karsalim.

Syarat keempat lsim Mudzokkortersebut tidak
adaTa' Marbuthohnya

Nama laki-laki, sifat, din rsim mufrodyangada huruf Ia'
ma rbuthohnya tida k bisa d ijadi ka n j am o' m udzakkar sa-
/im. Contoh:

01 0),e 0t
a. ..t
4r-Jlo

Hamzah Mu'awivah

03 dljg o4 tilai

vano berdiri vano bersih

Semua nama laki-laki dan sifat yang ada Ta'marbuthoh-
nya tidak bisa dijadikan jama'mudzakkar solim.

'

Syarat Kelima: lsim tersebut tidakmudlrof

Nama laki-laki yang mudhof tidak bisa dijadikan jama'
mudzakkar salim. Yang dimaksud dengan mudhof
adalah bila isim bersambung dengan isim yang lain
maka isim yang pertama disebut mudhof sedangkan
isim setelahnya disebut mudhofun ilaih.

Contoh nama orang yang berbentukmudhof:

01
l' . t o.

..lll Jr9 02
. '4. t..

'_tJl 
JJ

Abdulloh AbdulAziz

Lafadz lF disebutrir udhof.Lafadzaltl OiseOut mudhof
ilaih

Semua nama yang mudhof seperti contoh di atas tidak
bisa dijadika n jama' mudzakkar salim.

Keslmpulan: Tidak semua isim bisa dijadikan jama'
mudzakkar salim, tetapi harus terpenuhi beberapa
syarat isim Mufrod, berakal atau sifat, nama laki-laki,
tidak ada Ta' Marbuthohnya, dan tidak bersambung ke-
pada rsrm yang lain (mudhof).

QUI a.:.-Jl l r r.t Jl

cARt tEtEuAl tffif nuDamn sMt
Apabila suatu rsim memenuhi syarat tersebut di atas
maka rsim tersebut bisa diproses untuk dijadikan jama'
mudzakkar salm dengan cara menambahkan Wawu
dan Nun atauYa dan Nun di akhir isim tersebut.

Perhatikan rumus berikut ini.

e*
/. 

o ) ro J
dJteJ-.

d-
t' n*

.c
tJc

J

*+
atau

Perhatikanlah contoh di atas!

Huruf Nun selalu difathoh (0).

Huruf sebelum Wawu selalu didzonirf'r ti'lL;.
Huruf sebelum Ya'selalu dikasroh (A.,.1. '

PERHATIAl{:
Ada persamaan bentuk tulisan antara jama' mudzakkar
salim dan isim mutsanna yaitu keduarlya diakhiri de-
ngan huruf Ya dan Nun, perbedaannya terleta[ pada

harokat kata tersebut.

vrir.t'.rfJt l1l
Kita boleh membaca: C#[-Jr cit]
(Saya metihat para muslii joma'mudzakkar satim)

Dan boleh juga membacar OlnJr c;tr1

(Saya metihat dua orang 
^uit,rr.-,r,, 

Mutsanna).

Kalau kita mengkasroh huruf Nun dan memfathah huruf
sebelum Yal maka kata tersebut menjadi isim mutsanna
tapi kalau kita memfathah huruf Nun dan mengkasroh
huruf sebelum Yai maka kata tersebut menjadi jama'
mudzakkar salim.

Untuk memastikan bacaan mana yang benar, kita ha-
rus memperhatikan bentuk kalimat sebelumnya atau
setelahnya. Jika kita sedang membahas bentuk jama'
atau ada dzomir (kata ganti) unluk jama' maka kata
ya ng d i maksud ada la h ia ma' m udzakkar sali m. Ji ka kita
sedang membahas tentang dua orang muslim atau
ada dzomir untuk dua orang maka kata yang dimaksud
adalah isim Mutsanna. Tanda-tanda itu selalu ada, oleh
karena itu hendaknya kita selalu berlatih membaca
kitab supaya peka terhadap tanda-tanda yang samar
atau yang tampak dalam kalimat. Wallohu a'lam.
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dcngan iin Alloh 9 nt" ipr", **+a parbaca

&alan, mgialah yang kla antai in; /aryt €*sk badakt 'sh, mqianbatani 
.,

antam ulama ahlus Sunnah /in htsu-insngang haus akan sitaman ilmu'

funcahaga na*haL

Ala betre:apa rubrikgang inga'Alloh akan neryin ugiahh lclta,di tahun

lcc-8, diantaranga ntbnk Fiq;h Nauail (membahas hukam fqih kontanpw)
hn ntbnkNis'.

Pam peuhca mhimaksmulloh, *traga; bena* hhpun hlam
kani mengqiak pam pembaca skalan untuk htntt'meanmai' m$dlah

lcib ini lagan tctap nempeftahanknn dr; khas ng'alah kita, meng4iikaa

al&ral dan ilmiah /alam kori/or ahlus Sunnah ecam

*lglcatlan padaL

fuan seftapembaca dapat&;wliudkan d*gan meugifimkan usuhn bna
panhhavn melalui SMS lce nomor O&52 3O3 gO 534. lCami minta maaf

jika 6/ak nc$apiakan hadinn atas an&lanhtm, vnga Alloh nenhla*ga
lagan l<&ail<angang l&rh bark.
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s,hu"taran
santri baru

ProgtamPendidikan:
Takhosus Ilmi selama dua tahun mendidik santri:
r Beraqidahlslam
I Mampu membaca kitab-kitab salaf dan mampu

berkomunikasi dengan bahasa Arab
I Bermanhaj salaf

Ketentuan:
r Muslim/muslimah, usia min. 15 tahun.
r Mampumembacaal-Qur'an.
r Berkelakuan baik dan taat kepada peraturan.
I Menyerahkan fotocopy ijazah terakhir.
r Sehatjasmani dan rohani.
I Biayapendaftaran Rp. 25.000,-
r Biaya uang makan Rp. 200.000,- per buian (bo-

leh masak sendiri)
I SPPRp. 20.000,-perbular)

Pengqiar:
r Ust. Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.
r Ust. Hasyim Rifa'i.
r Ust. Arif Fathul Ulum, Lc.
r Ust, Muhammad Anwar, Lc.
r Ust. Abdul Khaliq, Lc.
r dan lainlain.

Materi Pendidikan:
Tahfrdzul Qur'an, Tafsir, Tajwid, Aqidah, Tauhid,
Hadits, Fiqih, Manhaj, Siroh, Nahwu, Shoroi
Muhadatsah, Adab, Fiqh Nisa' (KhususAkhwat).

Bersanna:
r Ust. Aunur Rofiqbin Ghufron, Lc.
r Ust. HasyimRifa'i
r Ust. ArifFathul Ulum, Lc.
r Ust. MuhammadAnwar, Lc.
r Ust.AbdulKhaliq,Lc.

Materi:
Manhaj, Aqidah, Fiqih, Akhlaq, Tafsir, dll.

Waktu:
30 Juni - 5 Juli 2008
Terbuka untuk Ikhwan dan Akhwat

Biaya:
Rp 20.000,-

Tempat:
Ma'had al-Qudwah al-Islami
r Pondoklkhwan

Srikaton - Ringinrejo - Kediri - Jatim
Telp. (0354) 411437

r PondokAkhwaf
Susuhbango - Ringinrejo - Kediri - Jatim
Telp. (0354) 411246

MAHAD

-l\l-- { )]-Jr !V;\j-l
Sekretariat: Srikaton - Ringinrejo - Kediri - Jatim
Telp: (0354) 41't 437 /41 1246

Fasilitas:
Masjid, Asrama, Ruang belqiar, Maktabah, dll. '

Waktupendaftaran:
Sejak pengumuman ini, sampai tanggal 21 Juli
2008 (via SMS), Ujian masuk 21Juli 2008
Mulai bel{ar insyaAlloh tanggal 22 Juli 2008.

Tempat pendaftaran:
Ma'had al-Qudwah al-Islami
r Pondoklkhwan

Srikaton - Ringinrejo - Kediri - Jatim
Telp. (0354) 4tr437 ; HP 0819 303 8267

r PondokAkhwat
Susuhbango - Ringinrejo - Kediri - Jatim
Telp. (0354) 4tt246; HP 0812 590 5314

Rute:
r Dari Terminal Kediri naik Colt angkutan

KediriBlitar, turun di pasar Sambi, naik becak
atau Angdes + 1 km ke arah barat turun di
Ma'had al-Qudwah.

r Bus Surabaya-Tulungagr-rng atau Solo-Blitar
turun Pasar Kras, naik angkutan ke pasar
Sambi turun di Ma'had al-Qudwah.
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Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga
senanliasa tercurah kepada Rasulullah $, keluarga
dan shahabat beliau, serta orang-orang yang

mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman.
Dalam rangka mencetak generasi lslam yang

memiliki bekal ilmu syar'i yang cukup, sehingga
mampu mengamalkannya serta mendakwahkannya di

atas metode yang ditempuh oleh Rasulullah $, para

sahabat, dan para ulama' salaf, Pondok Pesantren Al
Ukhuwah insyaallah turut berpartisipasi dalam
mewujudkan cita-cita tersebut dengan sistem
pendidikan berbasis pesantren.

Pondok Pesantren Al Ukhuwah di bawah Yayasan
lslam Al Ukhuwah, Sukoharjo berdiri dan menempati
tempat yang baru sejak tahun 2002 dan saat ini

sedang mendidik Iebih dari 300 santri yang berasal
dari berbagai daerah di lndonesia.

Pondok Pesantren Al Ukhuwah menjalankgn
program pendidikan dengan menitik beratkan pada

ilmu-ilmu syar'iyah diniyah dengan tidak meninggalkan
ilmu-ilmu umum, seperti bahasa lndonesiar ,

matematika, sains sebagai ilmu penunjang dan
pendukung.

PROGRAM PENDIDIKAN
PROGRAM RA / RAUDHATUL ATHFAL (PUTRA-PUTRI)
r [/asa pendidikan 1 tahun (santri tinggal di asrama).
r lni merupakan persiapan untuk mengikuti program MSU.
r Target pendidikan : Membiasakan santri melaksanakan ibadah dan berakhlaq

karimah. Mampu membaca Al-Qur'an dengan benar. Hafal juz'amma dan do'a-
do'a harian. Mampu membaca, menulis latin, dan berhitung. Mengenal kosa
kata bahasa Arab sederhana.

PROGRAM MSU (MADRASAH SALAFIYAH ULA) SETINGKAT SD (PUTRA &
PUTRI TERPISAH)
r Masa pendidikan 6 tahun (santri tinggal di asrama).
r Menerima santri pindahan, pengelompokan kelas berdasarkan tes.
r Lulusan Program MSU mendapatkanijazah dari pemerintah yang bisa

dipergunakan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
r Target pendidikan : Santri beraqidah dan beribadah dengan benar serta

berakhlaq karimah. Mempunyai pemahaman dasar dalam ilmu-ilmu syar'i.
Hafal Al-Qur'an 15 Juz dan hadits-hadits Arba'in Nawawiyah. Mengenal
percakapan bahasa Arab kalimat sederhana. Memiliki pengetahuan umum
dasar.

r Materi pendidikan : Tahfizh Al-Qur'an, lqro', Tajwid, Bacaan Sholat, Do'a harian,
Aqidah, Al-Qur'an & Al Hadits, Fiqih, Akhlaq, Muhadatsah, Nahwu, Shorof,
Khot, Siroh, Matematika, Bahasa lndonesia, Sains, OIah Raga

PROGRAM MSW (MADASAH SALAFIYAH WUSTHO) SETINGKAT SLTP
(PUTRA & PUTR| TERPTSAH)
r lvlasa Pendidikan 3 tahun (santri tinggal di asrama)
r Lulusan Program MSW mendapatkaniiazah dari pemerintah yang bisa

dipergunakan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
r Target pendidikan : Santri beraqidah dan beribadah dengan benar serta

berakhlaq karimah. Paham agama lslam dengan benar. Hafal Al-Qur'an 6 Juz
tambahan. Hafal hadits-hadits pilihan. Mampu percakapan bahasa Arab.
Menyelesaikan program wajar dikdas 9 tahun. Memiliki pengetahuan umum
menengah.

r Materi pendidikan : Tahfizh Al-Qur'an, Tafsir, Tajwid, Aqidah, Fiqih, Hadits'
Akhlaq, Do'a harian, Muhadatsah, Nahwu, Shorof, Khot, Siroh, Matematika,
Bahasa lndonesia, Bahasa lnggris, Komputer, Sains.

PROGRI\M TAKHASSUS BAHASAARAB (TBA) (PUTRA)
r Masa pendidikan 1 tahun (santri tinggal di asrama).
r lni merupakan persiapan bagi lulusan sekolah SLTP non pesantren untuk

mengikuti program Madrasah Salafiyah 'Aliyah (MSA) setingkat SLTAyang
insyaallah akan dibuka pada tahun ajaran berikutnya.

5.'PROGRAM I'DAD DU'AT / KADERISASI DA'I (KHUSUS PUTRA)
r Masa pendidikan 3 tahun (santri tinggal di asrama). Gratis uang prasarana dan

uang pendidikan.
r Target pendidikan : Mendidik generasi tholibul 'ilmi agar beraqidah salimah,

istiqamah dalam ibadah, dan berakhlaq karimah. Memiliki bekal ilmu-ilmu alat
untuk memahami syari'at dengan metode yang benar. Memiliki pemahaman
lurus dalam ilmu-ilmu syar'i dan mampu mendakwahkannya secara benar
sesuai dengan manhaj salaf, ahlussunnah wal jama'ah. Santri program ini

diharuskan melaksanakan khidmah (pengabdian) selama satu tahun di Pondok
Pesantren Al Ukhuwah.

r lvlateri Pendidikan : TafsirAl Qur'an, Ushul Tafsir, Ta.iwid, Aqidah, Tauhid, Fiqih'
Ushul Fiqh, Hadits, Mustholah Hadits, Siroh Nabawiyah, Nahwu, Shorof,
Balaghoh, Qiro'ah, Ta'bir, Khot, Faraidh, Thuruq Tadris, Tadrib khithobah.

FASILITAS
Masjid, Asrama yang memadai, Ruang kelas dilengkapi meja dan kursi,
Perpustakaan yang luas, Laboratorium bahasa dan komputer, Koperasi, Pakaian
dicucikan (khusus santri RA dan MSU).

TENAGA PENGAJAR
Alumni Al Qosim (Arab Saudii Universitas lslam Madinah, Perguruan Tinggi,

' Pondok Pesantren,. Hafizh/Hafizhah.

SYARAT.SYARAT P E N DAFTARAN
1. SYARAT UMUM (UNTUK SEMUAJENJANG)

r Siap menaati peraturan pondok pesantren.
r Mengisi formulir pendaftaran.
r Pernyataan izin dan kesanggupan orang tua/wali (blangko disediakan).
r Menyerahkan fotokopi akta kelahiran dan KTP (bagi yang harus memiliki)
r Menyerahkan Pas Foto terbaru (3x4) 6 lembar.
t lvlenyerahkan surat rekomendasi sehat dari dokter/Puskesmas.

2. SYARAT KHUSUS
r Program RA : Umur minimal 6 tahun dan sudah mampu mandiri.
r Program MSU : Umur minimal 7 tahun / tamat RA.
r Program MSW :

- Tamat MSU atau SD dan yang sedera.lat.
- Menyerahkan fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir dan fotokopi

raport bagi calon santri pindahan.
- Mengikuti tes seleksi.
- Diantar oleh orang tua/wali.
- Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 75.000.

r Program TBA:
- Tamat SLTP atau yang sederajat.
- Menyerahkan fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir.
- Mengikuti tes seleksi.
- Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 75.000.

r Program I'dad Du'at :

- Tamat SLTAatau telah berumur 18 tahun.
- Menyerahkan fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir.
- Mengikuti tes seleksi.
- Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 30.000.

BIAYA DAFTAR ULANG
Program RA, MSU, MSW, TBA:
r Uang Syahriyah bulan pertama
r Uang Seragam
r Uang Prasarana (ranjang tidur, lemari, kasur, sprei)

Program I'DAD DU'AT:
r Uang Syahriyah bulan pertama

WAKTU PENDAFTARAN DAN TES

Rp 275.000,-
Rp 150.000,-
Rp 900.000,-

Jumlah : Rp 1.325.000,-

Rp 11 0.000,-
Jumlah : Rp 110.000,-

I Pendaftaran :7Mei-7Ju|i2008
r Tes : Saat mendaftar - 9 Juli 2008
r Pengumuman : I Juli 2008
r Daftar ulang : 9 - 12 Juli 2008
r MasaTa'aruf (Perkenalan) : 13-14Ju|i2008
r Mulai KBM semester ganjil : 16 Juli 2008
r Menerima pendaftaran melalui telepon/SMS

TEMPAT PENDAFTARAN
Pondok Pesantren Al Ukhuwah, Joho, Sukoharjo, Jawa Tengah
r Pondok Putra : Telp (0271\ 590448 :: HP 0813 92 515 455
r Pondok Putri : Telp (0271)7504667 :: HP 0813 69 575 452

RUTE
I Dari Terminal Tirtonadi Solo naik bus Damar Sasongko atau Wahyu turun di

Proliman Sukoharjo, naik becak (tarif t Rp 5.000,-) atau jalan kaki ke Ponpes
Al Ukhuwah sebelah selatan alun-alun Sukoharjo r 300 m.

r Dari Stasiun Purwosari Solo naik bus Wahyu Putraturun di Proliman
Sukoharjo.

r Dari wonogiri naik bus jurusan Solo, turun di perempatan Gamping, Joho

.ialan kaki ke utara t 200 m ke PonpesAl Ukhuwah (belakang SMK Bina
Patria l)
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P0NDOK PESANTREI,I
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1. Muslim atau Muslimah, bersemangat menuntut

ilmu syar'i.
2. Bisa baca tulis latin dan arab.

3. Sanggup menaati tata tertib Ma'had (dengan
pernyataan tertulis).

4. Menyerahkan surat izin tertulis dari orang tua

atau wali.

5. Menyerahka'n surat pernyataan dari

penanggung jawab biaya (khusus bagi yang

tidak dibiayai orang tua).

6. Menyerahkan AKe Kelahiran'asli dan fotokopi

ijazah terakhir yang asli sala.

7. Membayar administrasi pendaltaran sesuai
jdnjang pendidikan.

/ {ilrl:! 1f:tl';rlJi

Dengan izin Alloh rE, kami berusaha mendidik

dan membina putra-putri anda dengan ajaran

Dinul-lslam yang murni dari kotoran-kotoran

syirik, bid'ah, khurofat, dan pemikiran sesat;

dengan materi pendidikan yang mengacu
kepada al-Our'an dan as-Sunnah sesuai

pemahaman salafush-sholih.
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1. Usia minimal 6 tahun, maksimal 7 tahun (saat

mendaftar).

2. Didallarkan ke panitia pendaftaran oleh orang tua atau

walinya.

3. lVlenyetului akad perianlian orang tua atau wali santri

dengan pihak pondok.

4. Tempat terbatas untuk 1 5 anak, ada seleksi
penerimaan calon santri.

trrli ll'i ll,ll

1. lvlinimal berijazah lvll atau SD atau yang sederajat,

atau berusia 1 1 tahun (saat dafta0.
2. Calon santri datang ke pondok dan didaftarkan ke

panitia pendaftaran 0leh 0rang tua atau walinya.

l\lt i I;
1. Minimal berijazah SLTP atau l\,4Ts atau yang sederajat

atau berusia 15 tahun (saat mendaftar).

2. Calon santri putri dalang ke pondok dan didaftarkan ke

panitia pendaltaran 0leh orang tua atau walinya (harus
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BIAYA:

1 . Administrasi
2. Inlaq Prasarana

(untuk lemari, bangku, dll.)

3. Syahriyah Bulan ke-1

r MSUTQ dan MITQ
r lvlmtw, l\4ts, MTl, dan lVlA

TEMPAT & WAKTU:

Tanggal

24 Jumada Tsaniyyah - 8 Rojab 1 429
(28Juni-11 Juli2008)
Wahu
07.30 - 1 1.30 dan 16.00 - 17.00 WIB

Sabtu s.d. Kamis (JUM'AT TUTUP)

Tempat

Sekretariat Panitia PSB

Ponpes. al-Furqon al-lslami
Srowo - Sidayu - Gresik JAT|lvl

Telp. (031 ) 394 91 56

AWAL MASUK:

19 Rojab 1429
(22 Juli 2008)

Waktu
18 Juni 2008 - 11 Juli 2008 (selama 24 hari)

Tempat
Ma'had al-Furqon al-lslami
Srowo-Sidayu-Gresik
Telp. (031) 394 9156

Persyaratan
1 . Muslim atau Muslimah'r:k:k*)

2.Bisa Membaca al-Qur'an

3. Mengisi formulir pendaftaran

4.Membayar biaya program sesuai

marhalah

*) Untuk ikhwan dan akhwat**) Kitab disediakan oleh panitia
***) Khusus ikhwan
****)Bagi Akhwat, datang dan pulang harus

didampingi mahrom

dengan mahromnya).
RP 50 ooo 

ilii I ir rj' lrirrir

Ro 250.000 Minimal berijazah SMU atau lvladrasah Aliyah atau yang
' sederaiat.

Rp 200.000
Rp 150.000

MSUTQ: Ust. Ahu Azzam

MlT0: Uslh. Lathilah
MMtw: Usl. Abu llyas
MTs: Ust. Abu Humaid
MTI: Ust. M. Falikh
MA: Usl. Abu Yusul

CATATAN:

I Maaf, kami tidak melayani permintaan

informasi kecuali via telepon. Harap maklum.

r Kami melayani pendaftaran melalui Pos dengan
persyaratan lengkap.

tAJl{AH DAKIITIAH
PONDOK PESAI{TREl{

(031 ) 71 51 4580
(031 ) 71 62901 I
081 357907627

08123472386
085232861 909

085230390534

Marhalah Takmili (Lanjutan) ***)
. Kitab :Mulakhos Qowaid Lughoh

Arobiyyah
. Biaya:Rp. 175.000,-

AL.FURQON AL.ISLAMI
Alamat: Srowo - Sidayu - Gresik - Jawa Timur
Kode Pos: 61153 Telepon: (031) 394 9156

J {if Jr\il ti l/ iiIrJ I tJli{r\il

UNTUK PUTRA:
1. Madrasah Salaliyah Ula Tahfizh al-Qur'an (lVlSUT0). Sederajat dengan SD atau

Ml dengan program unggulan Hifzhul Qur'an (menghafal al-our'an 30 Juz). Masa

belajar 6 tahun.

2. lvlarhalah lVutawasithoh (MMtw). Masa belaiar 2 tahun.

3. lvlarhalah Tsanawiyah (MTs). lVasa belajar 3 tahun.

4. lvlarhalah Takhossus llmi (MTl). Program khusus bagi lulusan SIVIU atau MA ke

atas dengan penekanan program penguasaan ilmu alat (bahasa Arab) dan dasar-

dasar ilmu syar'i. Masa belajar 2 lahun.
5. l\4a'had Ali (MA). Pr0gram lanjutan bagi lulusan lvlts dan tvlTl. Masa belajar 3

tahun.

UNTUK PUTRI:
1. Madrasah lbtidaiyah Tahfizh al-our'an (MlT0). Sederajat dengan SD atau Ml

dengan program unggulan Hifzhul Qur'an (menghafal al-Qur'an 30 Juz). Masa

belalar 6 tahun.

Marhalah lvlutawasithoh (lvllvltw). lVlasa belajar 2 tahun.

Marhalah Tsanawiyah (MTs). N4asa belajar 3 tahun.

Marhalah Takhossus llmi (lvlTl). Program khusus bagi lulusan SMU atau lVlA ke

atas, mendidik dan membekali generasi muda muslimah selama 2 tahun menuju

figur muslimah sholihat yang taat kepada Alloh Cg dan Rosululloh .W.

Marhalah lbtida'i (Pemula) *)
. Kitab :Mukhtarot Qowaid Lughoh

Arobiyyah**)
. Biaya:Rp. 165.000,-

AL-rUR(l0il At l$LAMt
SROWO-SIDAYU-GRESIK

Rute
1. SlasiunPasarTuri(SBY)

Naik angkot lurusan Terminal Osowilangun - naik bus l/nada
Sakfi (Jurusan Paciran), turun di alun-alun Sidayu, + naik becak

(bisa iuga ialan kaki) ke pondok.

2. TermlnalBungulasih (SBY)

Bl}s kota PSjurusan Terminal Osowilangun * selanjutnya s,d.a,

3. Terminal Bus Bunder (Glesik)

Naik bus/rmada Sakf - selaniutnya s.d.a.

4. Pelabuhan Taniung Perak (SBY)

Naik angkot jurusan JMP (Jembatan Merah Plasa) * naik angkot

iurusan Terminal 0sowilangun + selanlutnya s.d.a.

Ustadz Zamroni
(TIDAK MELAYAI'|l SMS)


